
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: 02.00222/2017)

 

     às 10:37:12 horas do dia 19/12/2017 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

TATIANE MARIANO SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

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

02.00222/2017 - 2017/043/2017 que tem por objeto Registro de Preços para eventual

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (açúcar, cristal, alimento

achocolatado, amido de milho, arroz), para atender às necessidades da Administração

Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme especificações técnicas,

unidades e quantidades definidas no Edital e seus Anexos.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

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

umidade e fragmentos estranhos, pacote com 1 kg. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE STÉVIA, natural, sem adição de açúcar,

zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de

steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem

aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto

deverá apresentar validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega na unidade

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 10:01:24:191 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 100.000,00

12/12/2017 18:17:37:602 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 90.000,00

15/12/2017 10:42:52:568 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 89.830,16

18/12/2017 09:26:11:099 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 100.000,00

08/12/2017 15:19:59:702 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 76.451,20

16/12/2017 18:36:31:548 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 89.830,16

17/12/2017 23:59:40:523 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 89.830,16

16/12/2017 14:11:11:282 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 89.890,00

15/12/2017 18:23:42:577 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 84.545,00
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requisitante.

Lote (3) - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ base de açúcar / cacau / maltodexitrina /

complexo vitamínico / sal / contendo no máximo 18,0 g de carboidratos, embalagem em

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

da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (4) - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR,

ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de soja, edulcorantes artificiais,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício e aroma articial

de baunilha.deverá ser isento de glúten e lactose. Emalagem com 210 ou 220g.  Validade

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

Lote (5) - AMIDO DE MILHO, Pacote com 200g. O produto deverá apresentar validade

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 10:42:52:568 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 5.404,23

16/12/2017 18:36:31:548 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.404,23

17/12/2017 23:59:40:523 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.404,23

16/12/2017 14:11:11:282 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 5.404,20

15/12/2017 18:23:42:577 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.400,00

14/12/2017 21:50:38:481 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 5.404,23

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:17:37:602 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 82.000,00

15/12/2017 16:32:21:243 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA  R$ 129.645,00

15/12/2017 10:42:52:568 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 81.820,40

18/12/2017 09:26:11:099 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 100.000,00

08/12/2017 15:19:59:702 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 79.227,50

16/12/2017 18:36:31:548 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 81.820,40

17/12/2017 23:59:40:523 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 81.820,40

16/12/2017 14:11:11:282 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 81.820,00

14/12/2017 21:50:38:481 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 81.820,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/12/2017 18:36:31:548 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 2.201,19

18/12/2017 11:52:21:808 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 2.201,19

16/12/2017 14:11:11:282 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 2.201,09

15/12/2017 18:23:42:577 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 79.873,00
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mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante

Lote (6) - ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, e sem sujidades /

parasitas / larvas / bolores. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem: deve estar intacta,

acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno, transparente, atóxico.

Lote (7) - ARROZ INTEGRAL � classe: longo, fino, tipo I integral. O produto não deve

apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada

(empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em

polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da

data de entrega.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:17:37:602 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 19.000,00

15/12/2017 10:42:52:568 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 18.543,30

18/12/2017 09:26:11:099 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 20.000,00

16/12/2017 18:36:31:548 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 18.543,30

17/12/2017 23:59:40:523 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 18.543,30

16/12/2017 14:11:11:282 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 18.543,12

15/12/2017 18:23:42:577 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 18.123,00

14/12/2017 21:50:38:481 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 18.543,30

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:20:25:898 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 1.500.000,00

15/12/2017 10:49:21:310 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.401.938,58

15/12/2017 08:04:12:147 ARIS ALIMENTOS LTDA EPP  R$ 1.735.072,50

18/12/2017 09:28:27:904 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 2.000.000,00

16/12/2017 18:39:04:093 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 1.401.938,58

18/12/2017 00:06:42:364 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.401.938,58

16/12/2017 14:12:18:929 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 1.388.058,00

15/12/2017 17:33:29:901 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.398.876,00

17/12/2017 18:10:03:240 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 1.401.928,58

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 10:49:21:310 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 856,00

16/12/2017 18:39:04:093 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 856,00

16/12/2017 14:12:18:929 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 840,00
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Lote (8) - 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 (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA a base de: farinha de

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

embalagem tipo 3 em 1, pacote com 400 gramas. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (10) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo gordura vegetal

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

em 1, pacote com 400 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 10:49:21:310 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 28.848,16

18/12/2017 09:28:27:904 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 30.000,00

16/12/2017 18:39:04:093 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 28.848,16

18/12/2017 00:06:42:364 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 29.000,00

16/12/2017 14:12:18:929 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 28.529,02

17/12/2017 18:10:03:240 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 28.848,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:20:25:898 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 76.000,00

15/12/2017 10:49:21:310 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 75.640,33

18/12/2017 09:28:27:904 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 100.000,00

16/12/2017 18:39:04:093 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 75.640,33

18/12/2017 00:06:42:364 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 76.000,00

16/12/2017 14:12:18:929 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 75.294,15

15/12/2017 17:33:29:901 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 72.320,00

17/12/2017 18:10:03:240 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 75.640,33

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:20:25:898 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 106.000,00

15/12/2017 10:49:21:310 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 105.374,16

18/12/2017 09:28:27:904 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 120.000,00

08/12/2017 15:39:06:765 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 103.308,00

16/12/2017 18:39:04:093 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 105.374,16

18/12/2017 00:06:42:364 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 105.380,00

16/12/2017 14:12:18:929 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 104.599,35
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Lote (11) - BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE,

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido,

açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos e fermento biológico.

Embalagem com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, a base de farinha de trigo /

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

leite integral / sal. pacote com 400 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de

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

Lote (13) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal

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

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

na unidade requisitante.

15/12/2017 17:33:29:901 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 99.876,00

17/12/2017 18:10:03:240 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 105.374,16

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:22:21:878 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 2.000,00

16/12/2017 18:41:10:935 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 1.509,60

18/12/2017 00:09:31:415 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.509,00

15/12/2017 18:26:07:853 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 74.234,00

17/12/2017 18:13:37:627 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 1.509,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:22:21:878 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 76.000,00

15/12/2017 10:52:32:058 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 75.893,03

18/12/2017 09:29:44:761 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 80.000,00

16/12/2017 18:41:10:935 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 75.983,03

18/12/2017 00:09:31:415 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 76.000,00

16/12/2017 14:13:08:846 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 75.900,00

15/12/2017 18:26:07:853 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 78.764,00

17/12/2017 18:13:37:627 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 75.983,03

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 10:52:32:058 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 81.063,84

18/12/2017 09:29:44:761 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 100.000,00

11/12/2017 16:57:00:746 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 81.063,84

16/12/2017 18:41:10:935 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 81.063,84
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Lote (14) - BISCOITO, TIPO MAISENA SEM LACTOSE, a base de: farinha de trigo /gordura

vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho,  pacote 400 gramas. O produto deverá

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

requisitante.

Lote (15) - BISCOITO DE POLVILHO, ISENTO DE GLÚTEN, formato tipo argola, embalado

em sacos plásticos transparente e resistente. O produto deve estar com suas características

físicas intactas (não quebrados),  pacote com peso variado.  Deverá apresentar validade

mínima de 02 (dois) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (16) - CANJICA BRANCA- acondicionado em embalagem de polipropileno original do

fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos. Pacote com 500 gramas. Deverá

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

requisitante.

Lote (17) - COOKIES INTEGRAIS DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, sem adição de leite e

derivados, fonte de fibras, 0% de lactose, isento de conservantes ou outros aditivos, contem

glúten. embalagem com 150 grs.  Deverá apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante.

18/12/2017 00:09:31:415 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 81.053,00

16/12/2017 14:13:08:846 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 80.000,00

15/12/2017 18:26:07:853 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 78.654,00

17/12/2017 18:13:37:627 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 81.063,84

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/12/2017 18:41:10:935 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 1.749,00

17/12/2017 18:13:37:627 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 1.749,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/12/2017 18:41:10:935 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 700.231,71

18/12/2017 12:51:26:795 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 7.220,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:23:20:769 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 44.000,00

15/12/2017 10:58:19:538 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 43.777,52

18/12/2017 09:30:50:143 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 50.000,00

16/12/2017 18:43:22:365 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 43.777,52

18/12/2017 00:13:05:034 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 43.771,52

16/12/2017 14:14:09:531 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 43.650,30

17/12/2017 18:15:32:170 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 43.777,52

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (18) - COOKIES INTEGRAIS SEM GLÚTEN, FONTE DE FIBRAS, 0% DE LACTOSE,

isento de conservantes ou outros aditivos. Embalagem com 150 grs.  Deverá apresentar

validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (19) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, seca, a base, de: carne bovina / sal,

embalado a vácuo, com selo do órgão competente (sif, sie ou sim). O produto deverá

apresentar validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de entrega na unidade

requisitante.

Lote (20) - CREMOGEMA OU SIMILAR - MISTURA  À  BASE  DE  AMIDO  DE  MILHO,para

mingaus, tipo cremo gema ou  similar,  pacote 200g.  O produto deverá apresentar validade

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

Lote (21) - 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.

16/12/2017 18:43:22:365 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 2.469,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/12/2017 18:43:22:365 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.939,60

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 10:58:19:538 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 431.731,91

18/12/2017 09:30:50:143 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 500.000,00

08/12/2017 15:51:42:917 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 415.317,00

16/12/2017 18:43:22:365 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 431.731,91

18/12/2017 00:13:05:034 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 431.731,91

16/12/2017 14:14:09:531 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 431.631,90

15/12/2017 17:37:58:292 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 389.987,00

17/12/2017 18:15:32:170 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 431.731,91

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 10:58:19:538 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 23.227,75

18/12/2017 09:30:50:143 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 30.000,00

16/12/2017 18:43:22:365 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 23.227,75

18/12/2017 00:13:05:034 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 23.227,75

16/12/2017 14:14:09:531 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 23.225,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:25:53:982 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 71.000,00
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Lote (22) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira qualidade, seca, fina, branca,

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

pacote com 1 kg. embalada em pacotes plásticos. Deverá apresentar validade mínima de 05

(cinco) meses a partir da data de entrega.

Lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE GRANULADA, TIPO 1, embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos embalagem 500

gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses.

Lote (24) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO, embalagem  de

polipropileno original  do fabricante  livre  de  umidade  e fragmentos  estranhos. Pacote

com  1kg.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data

de entrega na unidade requisitante.

15/12/2017 11:03:18:061 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 70.760,34

18/12/2017 09:32:59:547 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 72.000,00

16/12/2017 18:45:46:978 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 70.760,34

18/12/2017 00:17:48:816 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 70.760,00

16/12/2017 14:17:39:038 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 70.755,96

15/12/2017 18:27:22:778 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 68.765,00

17/12/2017 18:18:12:320 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 70.760,34

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:25:53:982 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 53.000,00

15/12/2017 11:03:18:061 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 52.446,90

18/12/2017 09:32:59:547 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 55.000,00

16/12/2017 18:45:46:978 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 52.446,90

18/12/2017 00:17:48:816 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 52.449,00

16/12/2017 14:17:39:038 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 52.440,00

15/12/2017 18:27:22:778 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 51.234,00

17/12/2017 18:18:12:320 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 52.446,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 11:03:18:061 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 38.480,00

18/12/2017 09:32:59:547 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 40.000,00

16/12/2017 18:45:46:978 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 38.480,00

18/12/2017 00:17:48:816 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 38.500,00

18/12/2017 13:35:25:687 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 38.470,23

17/12/2017 18:18:12:320 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 38.480,00
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Lote (25) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal /

vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pacote com 230 gramas, validade mínima de 08

(oito) meses, a partir da entrega do produto.

Lote (26) - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, em embalagem de polipropileno original do

fabricante, com 1 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de

umidade e fragmentos estranhos. O produto deverá apresentar validade mínima de 08 (oito)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:25:53:982 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 10.000,00

15/12/2017 11:03:18:061 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 9.349,35

18/12/2017 09:32:59:547 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

16/12/2017 18:45:46:978 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.349,35

18/12/2017 00:17:48:816 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 9.999,99

16/12/2017 14:17:39:038 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 9.345,00

17/12/2017 18:18:12:320 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 9.349,35

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:25:53:982 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 62.000,00

15/12/2017 11:03:18:061 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 61.277,94

18/12/2017 09:32:59:547 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 70.000,00

16/12/2017 18:45:46:978 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 61.277,94

18/12/2017 00:17:48:816 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 61.300,00

16/12/2017 14:17:39:038 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 61.253,80

15/12/2017 18:27:22:778 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 59.654,00

17/12/2017 18:18:12:320 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 61.277,94

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:30:01:341 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 240.000,00

15/12/2017 11:16:49:212 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 237.036,10

15/12/2017 08:01:36:279 ARIS ALIMENTOS LTDA EPP  R$ 318.704,00

18/12/2017 09:34:47:439 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 240.000,00

08/12/2017 16:04:38:013 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 237.036,10

16/12/2017 18:48:17:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 237.036,10

18/12/2017 00:21:50:945 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 237.036,10

16/12/2017 14:18:37:330 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 236.000,00

15/12/2017 17:52:37:557 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 214.654,00
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Lote (27) - FARINHA DE MILHO FINA PRÉ-COZIDA � características técnicas: fubá de milho.

Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico.

Embalagem: deve estar intacta, bem vedada, contendo 500 g. Prazo de validade mínimo 06

meses a contar a partir da data de entrega.

Lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de leite de coco pasteurizado e

homogeneizado, garrafa com 500ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

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

Lote (29) - LEITE EM  PÓ  INTEGRAL, embalagem aluminizada, Pacote com  400 g.  O

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

na unidade Requisitante.

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 11:16:49:212 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 5.647,05

18/12/2017 09:34:47:439 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

16/12/2017 18:48:17:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.647,05

18/12/2017 00:21:50:945 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.649,05

16/12/2017 14:18:37:330 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 5.635,00

17/12/2017 18:20:03:732 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 5.647,05

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:30:01:341 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 34.000,00

15/12/2017 11:16:49:212 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 33.654,00

18/12/2017 09:34:47:439 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 40.000,00

16/12/2017 18:48:17:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 33.654,00

18/12/2017 00:21:50:945 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 33.654,00

16/12/2017 14:18:37:330 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 33.650,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 13:24:48:287 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.  R$ 977.477,90

12/12/2017 18:30:01:341 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 982.000,00

15/12/2017 16:31:49:544 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA  R$ 1.478.538,00

15/12/2017 11:16:49:212 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 981.584,95

15/12/2017 08:01:36:279 ARIS ALIMENTOS LTDA EPP  R$ 981.584,95

18/12/2017 09:34:47:439 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.000.000,00

08/12/2017 16:04:38:013 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 981.584,95

16/12/2017 18:48:17:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 981.584,95

18/12/2017 00:21:50:945 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 981.584,95

16/12/2017 14:18:37:330 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 981.580,01
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Lote (30) - LEITE LONGA VIDA LEITE INTEGRAL por processamento uht (ultra hight

temperature) embalagem de 1 litro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

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

Lote (31) - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ISENTO DE LACTOSE, por processamento uht

(ultra hight temperature) embalagem de 1 litro. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (32) - MACARRÃO CONCHINHA, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina /

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

sem sinais de violação, pacote com 500 gramas. O produto deverá apresentar validade

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

15/12/2017 17:52:37:557 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 912.900,00

17/12/2017 18:20:03:732 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 981.584,95

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 11:16:49:212 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 442.735,80

18/12/2017 09:34:47:439 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 500.000,00

16/12/2017 18:48:17:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 442.735,80

18/12/2017 00:21:50:945 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 442.735,80

16/12/2017 14:18:37:330 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 442.730,75

15/12/2017 17:52:37:557 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 422.980,00

17/12/2017 18:20:03:732 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 442.735,80

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 11:22:10:449 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 6.132,00

18/12/2017 09:37:43:293 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

16/12/2017 18:50:42:405 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 6.132,00

18/12/2017 00:26:08:009 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 6.132,00

16/12/2017 14:21:42:471 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 6.130,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:33:42:759 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 37.000,00

15/12/2017 11:22:10:449 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 36.766,79

18/12/2017 09:37:43:293 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 40.000,00

16/12/2017 18:50:42:405 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 36.766,79

18/12/2017 00:26:08:009 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 36.766,79

16/12/2017 14:21:42:471 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 36.765,05
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Lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola

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

embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com 500 gramas. O produto deverá

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

requisitante.

Lote (34) - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou

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

íntegras sem sinais de violação, pacote com 500 gramas. O produto deverá apresentar

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

Lote (35) - MACARRÃO DE ARROZ TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, SEM GLÚTEN,

LACTOSE E GORDURAS TRANS. Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante e471 e

betacaroteno, a embalagem deve ser atóxica, estar intacta e deve constar informação

nutricional. Embalagem contendo 500 g. Data de fabricação máxima de 30 dias.

15/12/2017 17:55:03:877 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 32.456,00

17/12/2017 18:21:57:566 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 36.766,79

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:33:42:759 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 102.000,00

15/12/2017 11:22:10:449 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 101.195,25

11/12/2017 17:04:57:355 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 100.880,00

16/12/2017 18:50:42:405 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 101.195,25

18/12/2017 00:26:08:009 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 101.195,25

16/12/2017 14:21:42:471 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 101.095,03

15/12/2017 17:55:03:877 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 98.654,00

17/12/2017 18:21:57:566 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 101.195,25

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:33:42:759 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 68.000,00

15/12/2017 11:22:10:449 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 67.845,96

16/12/2017 18:50:42:405 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 67.845,96

18/12/2017 00:26:08:009 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 67.845,96

16/12/2017 14:21:42:471 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 67.844,03

15/12/2017 17:55:03:877 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 65.767,00

17/12/2017 18:21:57:566 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 67.845,96

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 11:22:10:449 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 16.631,02
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Lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios,

sem gordura trans, pote com 500 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

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

Lote (37) - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM SAL, com mínimo de 60% de lipídios,

sem gordura trans, pote com 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

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

Lote (38) - MANTEIGA COM SAL, de Primeira Qualidade. Consistência sólida, pastosa à

temperatura de 20ºC. Textura lisa uniforme, untuosa Cor: branco - amarelada sem manchas

ou pontos de outra coloração. Sabor e odor: de sabor suave, característico, aroma delicado,

sem odor e sabor estranho. Potes de polipropileno, atóxicos e resistentes. Pote com 500g.

PRAZO DE VALIDADE Mínimo de 04 (quatro) meses a partir da entrega do produto nas

Instituições Educacionais.

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

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

16/12/2017 18:50:42:405 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 16.631,02

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:35:30:972 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 24.000,00

15/12/2017 11:32:52:704 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 238.830,68

18/12/2017 09:39:43:610 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 25.000,00

16/12/2017 18:53:07:247 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 23.883,68

18/12/2017 00:30:45:491 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 23.883,68

16/12/2017 14:23:41:572 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 23.882,05

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 11:32:52:704 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 279,00

16/12/2017 18:53:07:247 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 279,00

16/12/2017 14:23:41:572 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 275,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 11:32:52:704 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 96.208,56

18/12/2017 09:39:43:610 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 100.000,00

08/12/2017 16:32:28:238 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 96.208,56

16/12/2017 18:53:07:247 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 98.208,56

18/12/2017 00:30:45:491 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 96.208,56

16/12/2017 14:23:41:572 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 96.206,50

15/12/2017 17:58:05:948 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 94.989,00
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na unidade requisitante.

Lote (40) - PROTEÍNA  TEXTURIZADA DE  SOJA, obtida por, processamento tecnológico

adequado,  a  partir  de farinha  de  soja desengordurada, proteína  isolada  de soja  e

proteína concentrada de soja, apresentada em grãos, com  aspecto,  cor,  cheiro  e  sabor

próprios, em saco plástico transparente, Pacote com  500 g.  O produto  deverá  apresentar

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

Lote (41) - SAL IODADO DE MESA, pacote com 1 kg. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (42) - SEQUILHOS DE POLVILHO ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE, embalado em

sacos plásticos transparente e resistente. O produto deve estar com suas características

físicas intactas (não quebrados), pacote com 350 g. Deverá apresentar validade mínima de

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

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:35:30:972 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 91.000,00

15/12/2017 11:32:52:704 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 95.255,90

18/12/2017 09:39:43:610 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 100.000,00

08/12/2017 16:32:28:238 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 90.225,90

16/12/2017 18:53:07:247 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 90.225,90

18/12/2017 00:30:45:491 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 90.225,90

16/12/2017 14:23:41:572 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 90.203,73

15/12/2017 17:58:05:948 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 88.765,00

17/12/2017 18:23:03:378 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 90.225,90

Data-Hora Fornecedor Proposta

16/12/2017 18:53:07:247 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 13.252,58

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:36:46:193 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 10.000,00

15/12/2017 11:35:37:495 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 9.327,95

18/12/2017 09:42:04:928 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

16/12/2017 18:55:04:713 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.327,95

18/12/2017 00:32:49:878 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 9.330,00

16/12/2017 14:24:32:838 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 9.305,27

15/12/2017 17:59:50:933 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.200,00

17/12/2017 18:24:23:556 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 9.327,95

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (43) - TAPIOCA, GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA, 100% natural,  sem

conservantes, contendo rotulagem geral e nutricional. pacote com 500g. Deverá apresentar

validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (44) - VINAGRE  DE  ÁLCOOL, composição: fermentado acético de álcool ,

apresentado 4% de acidez, garrafa com 750 ml.  O produto deverá apresentar validade

mínima de 10 (dez) 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) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em polipropileno original do fabricante, livre de

umidade e fragmentos estranhos, pacote com 1 kg. O produto deverá apresentar validade

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

16/12/2017 18:55:04:713 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 3.022,50

Data-Hora Fornecedor Proposta

15/12/2017 11:35:37:495 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 4.085,36

18/12/2017 09:42:04:928 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

16/12/2017 18:55:04:713 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.085,36

17/12/2017 18:24:23:556 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 4.085,36

Data-Hora Fornecedor Proposta

12/12/2017 18:36:46:193 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 12.000,00

15/12/2017 11:35:37:495 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 11.172,50

18/12/2017 09:42:04:928 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 12.000,00

16/12/2017 18:55:04:713 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 11.172,50

18/12/2017 00:32:49:878 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 11.172,50

16/12/2017 14:24:32:838 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 11.170,00

15/12/2017 17:59:50:933 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.090,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 11:18:54:400 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 49.144,80

19/12/2017 11:18:16:290 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 49.144,90

19/12/2017 11:01:10:916 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 54.999,99

19/12/2017 10:55:04:456 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 55.000,00

19/12/2017 11:19:03:439 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 67.145,00

19/12/2017 10:51:55:562 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 74.999,99

17/12/2017 23:59:40:523 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 89.830,16

16/12/2017 14:11:11:282 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 89.890,00
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Lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE STÉVIA, natural, sem adição de açúcar,

zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de

steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem

aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto

deverá apresentar validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega na unidade

requisitante.

Lote (3) - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ base de açúcar / cacau / maltodexitrina /

complexo vitamínico / sal / contendo no máximo 18,0 g de carboidratos, embalagem em

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

da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (4) - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR,

ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de soja, edulcorantes artificiais,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício e aroma articial

de baunilha.deverá ser isento de glúten e lactose. Emalagem com 210 ou 220g.  Validade

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

12/12/2017 18:17:37:602 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 10:52:38:124 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 5.389,00

19/12/2017 10:52:02:861 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 5.399,00

16/12/2017 14:11:11:282 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 5.404,20

15/12/2017 10:42:52:568 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 5.404,23

16/12/2017 18:36:31:548 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.404,23

17/12/2017 23:59:40:523 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.404,23

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 11:02:45:457 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 47.000,00

19/12/2017 11:01:59:726 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 48.977,00

19/12/2017 11:00:40:594 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 51.858,00

19/12/2017 10:58:45:385 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA  R$ 61.690,00

19/12/2017 10:58:26:132 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 61.700,00

19/12/2017 11:04:00:142 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 70.584,50

16/12/2017 14:11:11:282 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 81.820,00

17/12/2017 23:59:40:523 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 81.820,40

12/12/2017 18:17:37:602 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 82.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2017 14:11:11:282 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 2.201,09

30/04/2018 Página 16 de 92



Lote (5) - AMIDO DE MILHO, Pacote com 200g. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (6) - ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, e sem sujidades /

parasitas / larvas / bolores. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Embalagem: deve estar intacta,

acondicionada em pacotes de 5 kg, em polietileno, transparente, atóxico.

Lote (7) - ARROZ INTEGRAL � classe: longo, fino, tipo I integral. O produto não deve

apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada

(empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em

polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da

data de entrega.

16/12/2017 18:36:31:548 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 2.201,19

15/12/2017 18:23:42:577 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 79.873,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 10:55:09:045 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 12.034,00

19/12/2017 11:04:44:674 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 15.400,00

19/12/2017 10:53:54:606 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 15.440,00

15/12/2017 18:23:42:577 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 18.123,00

16/12/2017 14:11:11:282 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 18.543,12

14/12/2017 21:50:38:481 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 18.543,30

17/12/2017 23:59:40:523 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 18.543,30

12/12/2017 18:17:37:602 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 19.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 10:58:01:009 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 1.168.000,00

19/12/2017 10:57:23:603 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 1.169.934,60

19/12/2017 10:56:55:783 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 1.360.000,00

19/12/2017 10:57:06:118 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 1.362.000,00

16/12/2017 14:12:18:929 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 1.388.058,00

17/12/2017 18:10:03:240 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 1.401.928,58

18/12/2017 00:06:42:364 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.401.938,58

12/12/2017 18:20:25:898 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 1.500.000,00

15/12/2017 08:04:12:147 ARIS ALIMENTOS LTDA EPP  R$ 1.735.072,50

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2017 14:12:18:929 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 840,00
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Lote (8) - 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 (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER SABOR MANTEIGA a base de: farinha de

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

embalagem tipo 3 em 1, pacote com 400 gramas. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (10) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, a base de: farinha de trigo gordura vegetal

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

em 1, pacote com 400 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

15/12/2017 10:49:21:310 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 856,00

16/12/2017 18:39:04:093 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 856,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 11:05:35:232 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 18.000,00

19/12/2017 11:04:46:224 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 18.428,80

19/12/2017 10:56:19:033 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 28.519,00

16/12/2017 14:12:18:929 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 28.529,02

19/12/2017 10:45:11:335 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 28.847,00

18/12/2017 00:06:42:364 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 29.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 11:01:11:142 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 45.003,40

19/12/2017 11:07:29:201 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 56.800,00

19/12/2017 11:06:31:060 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 56.900,00

19/12/2017 11:03:17:514 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 58.504,00

19/12/2017 10:54:57:439 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 72.000,00

16/12/2017 14:12:18:929 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 75.294,15

12/12/2017 18:20:25:898 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 76.000,00

18/12/2017 00:06:42:364 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 76.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 11:18:09:289 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 67.147,99

19/12/2017 11:17:25:847 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 67.148,00

19/12/2017 11:13:03:758 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 82.599,99

19/12/2017 11:03:32:001 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 82.600,00

19/12/2017 10:55:28:939 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 99.343,00

08/12/2017 15:39:06:765 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 103.308,00
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Lote (11) - BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE,

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido,

açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos e fermento biológico.

Embalagem com 400g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a

partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, a base de farinha de trigo /

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

leite integral / sal. pacote com 400 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de

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

Lote (13) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal

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

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

na unidade requisitante.

16/12/2017 14:12:18:929 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 104.599,35

18/12/2017 00:06:42:364 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 105.380,00

12/12/2017 18:20:25:898 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 106.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2017 00:09:31:415 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 1.509,00

16/12/2017 18:41:10:935 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 1.509,60

17/12/2017 18:13:37:627 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 1.509,60

12/12/2017 18:22:21:878 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 2.000,00

15/12/2017 18:26:07:853 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 74.234,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 11:59:16:311 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 53.895,00

19/12/2017 11:58:44:928 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 53.900,00

19/12/2017 11:38:37:040 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 54.412,40

19/12/2017 11:38:41:688 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 60.000,00

19/12/2017 11:34:12:093 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 62.185,00

17/12/2017 18:13:37:627 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 75.983,03

12/12/2017 18:22:21:878 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 76.000,00

18/12/2017 00:09:31:415 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 76.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 11:39:26:963 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 49.129,60

19/12/2017 11:36:12:095 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 53.000,00
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Lote (14) - BISCOITO, TIPO MAISENA SEM LACTOSE, a base de: farinha de trigo /gordura

vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho,  pacote 400 gramas. O produto deverá

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

requisitante.

Lote (15) - BISCOITO DE POLVILHO, ISENTO DE GLÚTEN, formato tipo argola, embalado

em sacos plásticos transparente e resistente. O produto deve estar com suas características

físicas intactas (não quebrados),  pacote com peso variado.  Deverá apresentar validade

mínima de 02 (dois) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (16) - CANJICA BRANCA- acondicionado em embalagem de polipropileno original do

fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos. Pacote com 500 gramas. Deverá

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

requisitante.

Lote (17) - COOKIES INTEGRAIS DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, sem adição de leite e

derivados, fonte de fibras, 0% de lactose, isento de conservantes ou outros aditivos, contem

glúten. embalagem com 150 grs.  Deverá apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses

a partir da data de entrega na unidade requisitante.

19/12/2017 11:35:08:090 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 62.000,00

19/12/2017 11:34:49:079 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 62.356,00

16/12/2017 14:13:08:846 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 80.000,00

18/12/2017 00:09:31:415 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 81.053,00

11/12/2017 16:57:00:746 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 81.063,84

17/12/2017 18:13:37:627 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 81.063,84

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2017 18:41:10:935 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 1.749,00

17/12/2017 18:13:37:627 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 1.749,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2017 18:41:10:935 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 700.231,71

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 11:40:04:624 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 23.734,80

19/12/2017 11:38:24:046 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 31.979,00

19/12/2017 11:36:23:391 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 43.600,00

19/12/2017 11:30:45:703 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 43.650,00

16/12/2017 14:14:09:531 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 43.650,30

18/12/2017 00:13:05:034 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 43.771,52

12/12/2017 18:23:20:769 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 44.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (18) - COOKIES INTEGRAIS SEM GLÚTEN, FONTE DE FIBRAS, 0% DE LACTOSE,

isento de conservantes ou outros aditivos. Embalagem com 150 grs.  Deverá apresentar

validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (19) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, seca, a base, de: carne bovina / sal,

embalado a vácuo, com selo do órgão competente (sif, sie ou sim). O produto deverá

apresentar validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de entrega na unidade

requisitante.

Lote (20) - CREMOGEMA OU SIMILAR - MISTURA  À  BASE  DE  AMIDO  DE  MILHO,para

mingaus, tipo cremo gema ou  similar,  pacote 200g.  O produto deverá apresentar validade

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

Lote (21) - 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.

16/12/2017 18:43:22:365 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 2.469,80

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2017 18:43:22:365 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.939,60

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 11:47:46:416 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 322.995,00

19/12/2017 11:47:26:871 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 323.000,00

19/12/2017 11:47:08:465 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 323.499,99

19/12/2017 11:38:15:382 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 325.000,00

19/12/2017 11:37:51:557 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 334.990,00

19/12/2017 11:42:26:662 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 394.000,00

19/12/2017 11:25:22:645 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 395.540,00

18/12/2017 00:13:05:034 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 431.731,91

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 11:44:21:922 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 19.700,00

19/12/2017 11:36:25:269 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 19.909,50

19/12/2017 11:36:58:631 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 20.400,00

16/12/2017 18:43:22:365 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 23.227,75

18/12/2017 00:13:05:034 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 23.227,75

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 12:28:09:140 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 55.000,00
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Lote (22) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada, de primeira qualidade, seca, fina, branca,

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

pacote com 1 kg. embalada em pacotes plásticos. Deverá apresentar validade mínima de 05

(cinco) meses a partir da data de entrega.

Lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE GRANULADA, TIPO 1, embalagem de

polipropileno original do fabricante livre de umidade e fragmentos estranhos embalagem 500

gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses.

Lote (24) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO, embalagem  de

polipropileno original  do fabricante  livre  de  umidade  e fragmentos  estranhos. Pacote

com  1kg.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data

de entrega na unidade requisitante.

19/12/2017 12:22:59:292 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 56.000,00

19/12/2017 12:20:51:246 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 56.899,04

19/12/2017 12:20:16:850 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 65.000,00

19/12/2017 12:19:12:515 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 67.000,00

19/12/2017 12:21:12:276 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 67.400,00

16/12/2017 14:17:39:038 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 70.755,96

12/12/2017 18:25:53:982 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 71.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 12:29:05:939 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 40.400,00

19/12/2017 12:22:01:908 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 40.423,50

19/12/2017 12:20:41:591 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 45.000,00

19/12/2017 12:23:46:481 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 46.640,00

19/12/2017 12:20:27:112 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 49.890,00

17/12/2017 18:18:12:320 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 52.446,90

18/12/2017 00:17:48:816 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 52.449,00

12/12/2017 18:25:53:982 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 53.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 12:35:08:048 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 30.000,00

19/12/2017 12:29:24:720 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 30.784,00

19/12/2017 12:29:55:572 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 32.708,00

19/12/2017 12:33:11:344 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 37.900,00

19/12/2017 12:25:23:163 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 38.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 12:11:50:483 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 9.300,00
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Lote (25) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha de trigo/ leite em pó integral / açúcar / sal /

vitaminas / sais minerais /aromatizantes, pacote com 230 gramas, validade mínima de 08

(oito) meses, a partir da entrega do produto.

Lote (26) - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, em embalagem de polipropileno original do

fabricante, com 1 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de

umidade e fragmentos estranhos. O produto deverá apresentar validade mínima de 08 (oito)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (27) - FARINHA DE MILHO FINA PRÉ-COZIDA � características técnicas: fubá de milho.

Não deverá apresentar resíduos ou impurezas, bolor ou cheiro não característico.

Embalagem: deve estar intacta, bem vedada, contendo 500 g. Prazo de validade mínimo 06

16/12/2017 14:17:39:038 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 9.345,00

15/12/2017 11:03:18:061 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 9.349,35

16/12/2017 18:45:46:978 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.349,35

17/12/2017 18:18:12:320 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 9.349,35

12/12/2017 18:25:53:982 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 10.000,00

18/12/2017 09:32:59:547 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 12:32:16:183 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 28.758,60

19/12/2017 12:48:55:935 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 51.700,00

19/12/2017 12:42:41:857 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 51.899,00

19/12/2017 12:34:21:195 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 54.999,99

19/12/2017 12:25:58:805 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 55.000,00

16/12/2017 14:17:39:038 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 61.253,80

18/12/2017 00:17:48:816 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 61.300,00

12/12/2017 18:25:53:982 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 62.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 12:27:42:319 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 123.497,80

19/12/2017 12:35:57:447 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 193.999,99

19/12/2017 12:30:11:427 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 194.000,00

19/12/2017 12:27:30:151 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 195.000,00

15/12/2017 17:52:37:557 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 214.654,00

19/12/2017 12:15:26:338 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 237.000,00

18/12/2017 00:21:50:945 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 237.036,10

12/12/2017 18:30:01:341 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 240.000,00

15/12/2017 08:01:36:279 ARIS ALIMENTOS LTDA EPP  R$ 318.704,00
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meses a contar a partir da data de entrega.

Lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de leite de coco pasteurizado e

homogeneizado, garrafa com 500ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

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

Lote (29) - LEITE EM  PÓ  INTEGRAL, embalagem aluminizada, Pacote com  400 g.  O

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

na unidade Requisitante.

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 12:29:22:416 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 5.072,00

19/12/2017 12:26:05:939 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 5.073,00

16/12/2017 14:18:37:330 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 5.635,00

16/12/2017 18:48:17:651 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 5.647,05

17/12/2017 18:20:03:732 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 5.647,05

18/12/2017 00:21:50:945 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 5.649,05

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 12:24:58:482 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 28.440,00

19/12/2017 12:24:21:833 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 33.180,00

19/12/2017 12:23:24:239 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 33.600,00

16/12/2017 14:18:37:330 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 33.650,00

18/12/2017 00:21:50:945 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 33.654,00

12/12/2017 18:30:01:341 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 34.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 12:31:05:348 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.  R$ 512.900,00

19/12/2017 12:30:44:945 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 513.000,00

19/12/2017 12:30:42:570 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 514.500,00

19/12/2017 12:30:56:606 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 514.890,00

19/12/2017 12:27:18:747 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA  R$ 599.999,99

19/12/2017 12:26:45:325 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 609.000,00

19/12/2017 12:23:22:619 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 808.000,00

19/12/2017 12:19:48:972 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 910.000,00

15/12/2017 08:01:36:279 ARIS ALIMENTOS LTDA EPP  R$ 981.584,95

17/12/2017 18:20:03:732 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 981.584,95

18/12/2017 00:21:50:945 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 981.584,95

12/12/2017 18:30:01:341 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 982.000,00
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Lote (30) - LEITE LONGA VIDA LEITE INTEGRAL por processamento uht (ultra hight

temperature) embalagem de 1 litro. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

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

Lote (31) - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ISENTO DE LACTOSE, por processamento uht

(ultra hight temperature) embalagem de 1 litro. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (32) - MACARRÃO CONCHINHA, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina /

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

sem sinais de violação, pacote com 500 gramas. O produto deverá apresentar validade

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

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 12:35:40:855 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 308.000,00

19/12/2017 12:33:39:773 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 309.439,00

19/12/2017 12:39:22:547 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 387.000,00

19/12/2017 12:38:41:983 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 387.500,00

19/12/2017 12:36:23:558 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 388.799,99

17/12/2017 18:20:03:732 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 442.735,80

18/12/2017 00:21:50:945 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 442.735,80

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2017 14:21:42:471 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 6.130,00

15/12/2017 11:22:10:449 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 6.132,00

16/12/2017 18:50:42:405 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 6.132,00

18/12/2017 00:26:08:009 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 6.132,00

18/12/2017 09:37:43:293 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 13:23:48:053 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 21.000,00

19/12/2017 13:05:50:792 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 21.342,20

19/12/2017 13:02:49:698 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 32.000,00

19/12/2017 13:01:07:714 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 32.320,00

15/12/2017 17:55:03:877 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 32.456,00

16/12/2017 18:50:42:405 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 36.766,79

12/12/2017 18:33:42:759 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 37.000,00

18/12/2017 09:37:43:293 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 40.000,00
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Lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola

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

embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com 500 gramas. O produto deverá

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

requisitante.

Lote (34) - MACARRÃO PARAFUSO COM OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou

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

íntegras sem sinais de violação, pacote com 500 gramas. O produto deverá apresentar

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

Lote (35) - MACARRÃO DE ARROZ TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, SEM GLÚTEN,

LACTOSE E GORDURAS TRANS. Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante e471 e

betacaroteno, a embalagem deve ser atóxica, estar intacta e deve constar informação

nutricional. Embalagem contendo 500 g. Data de fabricação máxima de 30 dias.

Lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios,

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 13:06:49:823 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 51.998,92

19/12/2017 13:06:36:622 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 69.000,00

19/12/2017 13:06:18:218 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 69.900,00

19/12/2017 13:04:48:788 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 73.999,90

19/12/2017 13:03:14:391 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 76.000,00

19/12/2017 13:01:32:918 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 97.678,00

18/12/2017 00:26:08:009 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 101.195,25

12/12/2017 18:33:42:759 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 102.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 13:06:58:845 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 33.195,00

19/12/2017 13:06:21:809 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 33.196,80

19/12/2017 13:02:18:074 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 62.950,00

19/12/2017 13:02:19:929 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 63.000,00

15/12/2017 17:55:03:877 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 65.767,00

18/12/2017 00:26:08:009 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 67.845,96

12/12/2017 18:33:42:759 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 68.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

15/12/2017 11:22:10:449 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 16.631,02

16/12/2017 18:50:42:405 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 16.631,02
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sem gordura trans, pote com 500 g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

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

Lote (37) - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM SAL, com mínimo de 60% de lipídios,

sem gordura trans, pote com 500g. O produto deverá apresentar validade mínima de 06

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

Lote (38) - MANTEIGA COM SAL, de Primeira Qualidade. Consistência sólida, pastosa à

temperatura de 20ºC. Textura lisa uniforme, untuosa Cor: branco - amarelada sem manchas

ou pontos de outra coloração. Sabor e odor: de sabor suave, característico, aroma delicado,

sem odor e sabor estranho. Potes de polipropileno, atóxicos e resistentes. Pote com 500g.

PRAZO DE VALIDADE Mínimo de 04 (quatro) meses a partir da entrega do produto nas

Instituições Educacionais.

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

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

na unidade requisitante.

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 13:04:30:491 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 15.656,20

19/12/2017 13:02:01:397 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 23.880,00

16/12/2017 14:23:41:572 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 23.882,05

16/12/2017 18:53:07:247 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 23.883,68

18/12/2017 00:30:45:491 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 23.883,68

12/12/2017 18:35:30:972 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 24.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2017 14:23:41:572 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 275,00

15/12/2017 11:32:52:704 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 279,00

16/12/2017 18:53:07:247 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 279,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 13:04:47:167 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 75.000,00

19/12/2017 13:03:50:732 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 76.356,00

19/12/2017 13:05:47:183 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 84.500,00

19/12/2017 13:03:53:240 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 89.200,00

19/12/2017 13:03:12:310 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 89.878,00

08/12/2017 16:32:28:238 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 96.208,56

18/12/2017 00:30:45:491 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 96.208,56

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (40) - PROTEÍNA  TEXTURIZADA DE  SOJA, obtida por, processamento tecnológico

adequado,  a  partir  de farinha  de  soja desengordurada, proteína  isolada  de soja  e

proteína concentrada de soja, apresentada em grãos, com  aspecto,  cor,  cheiro  e  sabor

próprios, em saco plástico transparente, Pacote com  500 g.  O produto  deverá  apresentar

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

Lote (41) - SAL IODADO DE MESA, pacote com 1 kg. O produto deverá apresentar validade

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

Lote (42) - SEQUILHOS DE POLVILHO ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE, embalado em

sacos plásticos transparente e resistente. O produto deve estar com suas características

físicas intactas (não quebrados), pacote com 350 g. Deverá apresentar validade mínima de

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

Lote (43) - TAPIOCA, GOMA DE MANDIOCA HIDRATADA, 100% natural,  sem

19/12/2017 13:46:16:371 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 65.980,00

19/12/2017 13:28:24:006 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  R$ 65.990,00

19/12/2017 13:27:47:442 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 66.000,00

19/12/2017 13:24:09:991 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 67.880,00

19/12/2017 13:06:16:867 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 81.000,00

19/12/2017 13:04:44:790 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 81.150,00

19/12/2017 12:56:33:389 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 90.203,70

17/12/2017 18:23:03:378 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 90.225,90

12/12/2017 18:35:30:972 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 91.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2017 18:53:07:247 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 13.252,58

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 14:01:58:710 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 7.899,99

19/12/2017 13:56:45:387 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 7.900,00

15/12/2017 17:59:50:933 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 9.200,00

16/12/2017 18:55:04:713 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 9.327,95

17/12/2017 18:24:23:556 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 9.327,95

18/12/2017 00:32:49:878 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 9.330,00

12/12/2017 18:36:46:193 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 10.000,00

18/12/2017 09:42:04:928 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

16/12/2017 18:55:04:713 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 3.022,50
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conservantes, contendo rotulagem geral e nutricional. pacote com 500g. Deverá apresentar

validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

Lote (44) - VINAGRE  DE  ÁLCOOL, composição: fermentado acético de álcool ,

apresentado 4% de acidez, garrafa com 750 ml.  O produto deverá apresentar validade

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

 

    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 á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 19/12/2017, às 11:21:57 horas, no lote (1) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em

polipropileno original do fabricante, livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com 1

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

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

12/04/2018, às 13:33:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:33:08 horas, no lote (1) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em

polipropileno original do fabricante, livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com 1

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

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

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 14:01:34:575 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 3.389,60

16/12/2017 18:55:04:713 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 4.085,36

17/12/2017 18:24:23:556 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME  R$ 4.085,36

18/12/2017 09:42:04:928 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2017 14:00:56:478 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS E  R$ 7.150,40

19/12/2017 13:56:28:383 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT  R$ 7.900,00

15/12/2017 17:59:50:933 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
REPRESENTACOES COMERC  R$ 11.090,00

16/12/2017 18:55:04:713 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 11.172,50

18/12/2017 00:32:49:878 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
ME  R$ 11.172,50

12/12/2017 18:36:46:193 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP  R$ 12.000,00

18/12/2017 09:42:04:928 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME  R$ 12.000,00
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Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como

limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante

VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos

princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório.

No dia 30/04/2018, às 12:01:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:01:51 horas, no lote (1) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em

polipropileno original do fabricante, livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com 1

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

entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:01:51 horas, no lote (1) - AÇÚCAR CRISTAL, embalagem em

polipropileno original do fabricante, livre de umidade e fragmentos estranhos, pacote com 1

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

entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

E com o valor R$ 48.874,16.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:09:56 horas, no lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE

STÉVIA, natural, sem adição de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de

potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem

acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um)

ano a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 15/01/2018, às 13:29:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2018, às 13:29:10 horas, no lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE

STÉVIA, natural, sem adição de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de

potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem

acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um)

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 - TATIANE

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC. No dia 02/02/2018, às 11:22:38 horas, a situação do lote

foi finalizada. 
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    No dia 02/02/2018, às 11:22:38 horas, no lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE

STÉVIA, natural, sem adição de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de

potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem

acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um)

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 - TATIANE

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME. No dia

02/02/2018, às 12:17:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/02/2018, às 12:17:26 horas, no lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE

STÉVIA, natural, sem adição de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de

potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem

acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um)

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 - TATIANE

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA

IMPORTACAO E EXPORTACAO LT. No dia 15/02/2018, às 17:13:34 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/02/2018, às 17:13:34 horas, no lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE

STÉVIA, natural, sem adição de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de

potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem

acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um)

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 - TATIANE

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS E. No dia 15/03/2018, às 10:38:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 15/03/2018, às 10:38:49 horas, no lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE

STÉVIA, natural, sem adição de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de

potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem

acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um)

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 - TATIANE
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MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: TW SILVA COMERCIO LTDA. No dia

15/03/2018, às 10:43:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE STÉVIA, natural, sem adição de

açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos

de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico.

Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem acesulfame-k. unidades de 80 ml. O

produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega na

unidade requisitante. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:19:54 horas, no lote (3) - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ

base de açúcar / cacau / maltodexitrina / complexo vitamínico / sal / contendo no máximo

18,0 g de carboidratos, embalagem em pacote de 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 15/01/2018, às 13:52:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2018, às 13:52:12 horas, no lote (3) - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ

base de açúcar / cacau / maltodexitrina / complexo vitamínico / sal / contendo no máximo

18,0 g de carboidratos, embalagem em pacote de 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: THIAGO

GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 12/04/2018, às 13:34:11 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:34:11 horas, no lote (3) - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ

base de açúcar / cacau / maltodexitrina / complexo vitamínico / sal / contendo no máximo

18,0 g de carboidratos, embalagem em pacote de 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 ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor

ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta

Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do

disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:04:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:04:14 horas, no lote (3) - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ

base de açúcar / cacau / maltodexitrina / complexo vitamínico / sal / contendo no máximo
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18,0 g de carboidratos, embalagem em pacote de 400g. O produto deverá apresentar

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

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos

consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não havendo recurso,

decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:04:14 horas, no lote (3) - ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ

base de açúcar / cacau / maltodexitrina / complexo vitamínico / sal / contendo no máximo

18,0 g de carboidratos, embalagem em pacote de 400g. O produto deverá apresentar

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

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa N G

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E com o valor R$ 48.977,00.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:20:09 horas, no lote (4) - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL

DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de

soja, edulcorantes artificiais, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante

dióxido de silício e aroma articial de baunilha.deverá ser isento de glúten e lactose.

Emalagem com 210 ou 220g.  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

15/01/2018, às 13:29:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2018, às 13:29:44 horas, no lote (4) - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL

DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de

soja, edulcorantes artificiais, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante

dióxido de silício e aroma articial de baunilha.deverá ser isento de glúten e lactose.

Emalagem com 210 ou 220g.  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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT. No dia

02/02/2018, às 11:23:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/02/2018, às 11:23:49 horas, no lote (4) - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL

DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de

soja, edulcorantes artificiais, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante

dióxido de silício e aroma articial de baunilha.deverá ser isento de glúten e lactose.

Emalagem com 210 ou 220g.  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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 15/02/2018, às 17:14:01 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (4) - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR,

ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de soja, edulcorantes artificiais,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício e aroma articial

de baunilha.deverá ser isento de glúten e lactose. Emalagem com 210 ou 220g.  Validade

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

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:19:20 horas, no lote (5) - AMIDO DE MILHO, Pacote com 200g.

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

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

12/04/2018, às 13:35:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:35:35 horas, no lote (5) - AMIDO DE MILHO, Pacote com 200g.

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

na unidade Requisitante -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:05:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:05:44 horas, no lote (5) - AMIDO DE MILHO, Pacote com 200g.

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

na unidade Requisitante -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:05:44 horas, no lote (5) - AMIDO DE MILHO, Pacote com 200g.

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

na unidade Requisitante -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E com

o valor R$ 12.034,00.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:10:13 horas, no lote (6) - ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO,

LONGO, FINO, TIPO 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores. O produto deverá
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apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em

polietileno, transparente, atóxico. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

15/01/2018, às 13:30:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2018, às 13:30:07 horas, no lote (6) - ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO,

LONGO, FINO, TIPO 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores. O produto deverá

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

requisitante. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em

polietileno, transparente, atóxico. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 12/04/2018, às

13:38:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:38:50 horas, no lote (6) - ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO,

LONGO, FINO, TIPO 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores. O produto deverá

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

requisitante. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em

polietileno, transparente, atóxico. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em

Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como

limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante

VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos

princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório.

No dia 30/04/2018, às 12:06:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:06:43 horas, no lote (6) - ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO,

LONGO, FINO, TIPO 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores. O produto deverá

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

requisitante. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em

polietileno, transparente, atóxico. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:06:43 horas, no lote (6) - ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO,

LONGO, FINO, TIPO 1, e sem sujidades / parasitas / larvas / bolores. O produto deverá

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

requisitante. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 5 kg, em
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polietileno, transparente, atóxico. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

E com o valor R$ 1.169.934,60.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:09:33 horas, no lote (7) - ARROZ INTEGRAL � classe: longo,

fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação

final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada

em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12

meses a contar a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. No dia 05/03/2018, às 11:26:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 11:26:35 horas, no lote (7) - ARROZ INTEGRAL � classe: longo,

fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação

final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada

em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12

meses a contar a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT. No dia 15/03/2018, às 11:02:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/03/2018, às 11:02:31 horas, no lote (7) - ARROZ INTEGRAL � classe: longo,

fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação

final dietética inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada

em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12

meses a contar a partir da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO

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

ALIMENTICIOS E. No dia 09/04/2018, às 12:03:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (7) - ARROZ INTEGRAL � classe: longo, fino, tipo I integral. O produto não deve

apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada

(empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em

polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da

data de entrega. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:22:04 horas, no lote (8) - 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 15/01/2018, às 14:00:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 15/01/2018, às 14:00:10 horas, no lote (8) - 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 - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: THIAGO GONCALVES DA SILVA - ME. No dia 09/04/2018, às

12:35:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/04/2018, às 12:35:25 horas, no lote (8) - 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 - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassif icou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E. No dia 10/04/2018, às 12:25:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2018, às 12:25:41 horas, no lote (8) - 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 - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME. No dia 10/04/2018, às

12:25:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2018, às 12:25:49 horas, no lote (8) - 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 - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassif icou o fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT. No dia 10/04/2018, às 12:25:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2018, às 12:25:57 horas, no lote (8) - 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 - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassificou o fornecedor: ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME. No dia 10/04/2018, às

12:26:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (8) - 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 19/12/2017, às 11:10:43 horas, no lote (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER
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SABOR MANTEIGA a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar /

amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote com 400

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 12/04/2018, às 13:39:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:39:32 horas, no lote (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER

SABOR MANTEIGA a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar /

amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote com 400

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: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto

exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela

Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o

fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação,

em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:07:51 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:07:51 horas, no lote (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER

SABOR MANTEIGA a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar /

amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote com 400

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: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,

pelos mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:07:51 horas, no lote (9) - BISCOITO TIPO CREAM CRACKER

SABOR MANTEIGA a base de: farinha de trigo gordura vegetal hidrogenada / açúcar /

amido de milho/ sal refinado / fermento / outros, embalagem tipo 3 em 1, pacote com 400

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

de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E com o valor R$ 45.003,40.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:21:38 horas, no lote (10) - 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 com 400 gramas. O produto
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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 12/04/2018,

às 13:43:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:43:13 horas, no lote (10) - 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 com 400 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: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:08:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:08:37 horas, no lote (10) - 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 com 400 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: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:08:37 horas, no lote (10) - 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 com 400 gramas. O produto

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

unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E com

o valor R$ 66.891,93.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:47:00 horas, no lote (11) - BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM

LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos e fermento biológico. Embalagem com 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 15/01/2018, às 14:15:00 horas, a situação do

30/04/2018 Página 39 de 92



lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2018, às 14:15:00 horas, no lote (11) - BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM

LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos e fermento biológico. Embalagem com 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 -

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO

E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 02/02/2018, às 11:26:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/02/2018, às 11:26:38 horas, no lote (11) - BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM

LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos e fermento biológico. Embalagem com 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 -

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: THIAGO GONCALVES DA SILVA

- ME. No dia 15/02/2018, às 17:14:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/02/2018, às 17:14:34 horas, no lote (11) - BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM

LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos e fermento biológico. Embalagem com 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 -

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME.

No dia 03/04/2018, às 10:34:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 03/04/2018, às 10:34:04 horas, no lote (11) - BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM

LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos e fermento biológico. Embalagem com 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 -

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: R. B. MONTEIRO LTDA - EPP.

No dia 09/04/2018, às 13:07:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (11) - BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO
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LEITE, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar

invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos e fermento biológico.

Embalagem com 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 19/12/2017, às 12:07:19 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

SABOR COCO, a base de farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal hidrogenada/lecitina de

soja / amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. pacote com 400 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

15/02/2018, às 17:47:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/02/2018, às 17:47:30 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

SABOR COCO, a base de farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal hidrogenada/lecitina de

soja / amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. pacote com 400 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT. No dia

12/04/2018, às 13:21:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:21:47 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

SABOR COCO, a base de farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal hidrogenada/lecitina de

soja / amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. pacote com 400 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: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:10:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:10:32 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

SABOR COCO, a base de farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal hidrogenada/lecitina de

soja / amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. pacote com 400 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: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos
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mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:10:32 horas, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA,

SABOR COCO, a base de farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal hidrogenada/lecitina de

soja / amido de milho / açúcar invertido / leite integral / sal. pacote com 400 gramas. O

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

na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 53.829,41.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:48:31 horas, no lote (13) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base

de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo

3 em 1, pacote 400 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 12/04/2018, às 13:45:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:45:23 horas, no lote (13) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base

de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo

3 em 1, pacote 400 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: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do

estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido

DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no

Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:12:20 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:12:20 horas, no lote (13) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base

de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo

3 em 1, pacote 400 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: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº

173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos consignados neste sistema quando da

declaração de vencedor, não havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do

licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:12:20 horas, no lote (13) - BISCOITO, TIPO MAISENA, a base

de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho, embalagem tipo
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3 em 1, pacote 400 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS E com o valor R$ 49.129,60.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:04:19 horas, no lote (14) - BISCOITO, TIPO MAISENA SEM

LACTOSE, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de

milho,  pacote 400 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 15/01/2018, às 13:31:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2018, às 13:31:35 horas, no lote (14) - BISCOITO, TIPO MAISENA SEM

LACTOSE, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de

milho,  pacote 400 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 - TATIANE

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

dia 02/02/2018, às 11:28:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (14) - BISCOITO, TIPO MAISENA SEM LACTOSE, a base de: farinha de trigo

/gordura vegetal hidrogenada / açúcar / amido de milho,  pacote 400 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 19/12/2017, às 11:49:57 horas, no lote (15) - BISCOITO DE POLVILHO, ISENTO

DE GLÚTEN, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente e resistente. O

produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados),  pacote com

peso variado.  Deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de

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

15/01/2018, às 13:32:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (15) - BISCOITO DE POLVILHO, ISENTO DE GLÚTEN, formato tipo argola,

embalado em sacos plásticos transparente e resistente. O produto deve estar com suas

características físicas intactas (não quebrados),  pacote com peso variado.  Deverá

apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:07:28 horas, no lote (16) - CANJICA BRANCA- acondicionado

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

estranhos. Pacote com 500 gramas. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco)
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meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 12/04/2018, às 13:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:45:54 horas, no lote (16) - CANJICA BRANCA- acondicionado

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

estranhos. Pacote com 500 gramas. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco)

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

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

atendimento ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do

estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido

DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no

Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:13:16 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:13:16 horas, no lote (16) - CANJICA BRANCA- acondicionado

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

estranhos. Pacote com 500 gramas. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco)

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

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº

173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos consignados neste sistema quando da

declaração de vencedor, não havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do

licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:13:16 horas, no lote (16) - CANJICA BRANCA- acondicionado

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

estranhos. Pacote com 500 gramas. Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS E com o valor R$ 23.734,80.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:46:46 horas, no lote (17) - COOKIES INTEGRAIS DIET, SEM

ADIÇÃO DE AÇÚCAR, sem adição de leite e derivados, fonte de fibras, 0% de lactose,

isento de conservantes ou outros aditivos, contem glúten. embalagem com 150 grs.  Deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/04/2018, às

13:22:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:22:34 horas, no lote (17) - COOKIES INTEGRAIS DIET, SEM

ADIÇÃO DE AÇÚCAR, sem adição de leite e derivados, fonte de fibras, 0% de lactose,
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isento de conservantes ou outros aditivos, contem glúten. embalagem com 150 grs.  Deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) 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 ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:14:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:14:07 horas, no lote (17) - COOKIES INTEGRAIS DIET, SEM

ADIÇÃO DE AÇÚCAR, sem adição de leite e derivados, fonte de fibras, 0% de lactose,

isento de conservantes ou outros aditivos, contem glúten. embalagem com 150 grs.  Deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

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

seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos

consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não havendo recurso,

decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:14:07 horas, no lote (17) - COOKIES INTEGRAIS DIET, SEM

ADIÇÃO DE AÇÚCAR, sem adição de leite e derivados, fonte de fibras, 0% de lactose,

isento de conservantes ou outros aditivos, contem glúten. embalagem com 150 grs.  Deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 2.469,80.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:06:53 horas, no lote (18) - COOKIES INTEGRAIS SEM

GLÚTEN, FONTE DE FIBRAS, 0% DE LACTOSE, isento de conservantes ou outros

aditivos. Embalagem com 150 grs.  Deverá apresentar validade mínima de 04 (quatro)

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

para: arrematado. No dia 15/01/2018, às 13:32:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (18) - COOKIES INTEGRAIS SEM GLÚTEN, FONTE DE FIBRAS, 0% DE

LACTOSE, isento de conservantes ou outros aditivos. Embalagem com 150 grs.  Deverá

apresentar validade mínima de 04 (quatro) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/12/2017, às 11:51:44 horas, no lote (19) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base, de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (sif, sie ou sim). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta)
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dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 05/03/2018, às 11:27:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 11:27:37 horas, no lote (19) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base, de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (sif, sie ou sim). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta)

dias 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 - TATIANE

MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA

IMPORTACAO E EXPORTACAO LT. No dia 12/04/2018, às 13:23:10 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:23:10 horas, no lote (19) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base, de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (sif, sie ou sim). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta)

dias 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 ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do

estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido

DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no

Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:15:31 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:15:31 horas, no lote (19) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base, de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (sif, sie ou sim). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta)

dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº

173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos consignados neste sistema quando da

declaração de vencedor, não havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do

licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:15:31 horas, no lote (19) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO,

curada, seca, a base, de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão

competente (sif, sie ou sim). O produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta)

dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor

R$ 322.958,41.
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    No dia 19/12/2017, às 12:07:10 horas, no lote (20) - CREMOGEMA OU SIMILAR -

MISTURA  À  BASE  DE  AMIDO  DE  MILHO,para mingaus, tipo cremo gema ou  similar,

pacote 200g.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 05/03/2018, às 11:27:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 11:27:47 horas, no lote (20) - CREMOGEMA OU SIMILAR -

MISTURA  À  BASE  DE  AMIDO  DE  MILHO,para mingaus, tipo cremo gema ou  similar,

pacote 200g.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassif icou o fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT. No dia 15/03/2018, às 11:27:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/03/2018, às 11:27:04 horas, no lote (20) - CREMOGEMA OU SIMILAR -

MISTURA  À  BASE  DE  AMIDO  DE  MILHO,para mingaus, tipo cremo gema ou  similar,

pacote 200g.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassif icou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E. No dia 12/04/2018, às 13:14:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:14:58 horas, no lote (20) - CREMOGEMA OU SIMILAR -

MISTURA  À  BASE  DE  AMIDO  DE  MILHO,para mingaus, tipo cremo gema ou  similar,

pacote 200g.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto

exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela

Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o

fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação,

em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:16:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:16:30 horas, no lote (20) - CREMOGEMA OU SIMILAR -

MISTURA  À  BASE  DE  AMIDO  DE  MILHO,para mingaus, tipo cremo gema ou  similar,

pacote 200g.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,

pelos mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não
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havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:16:30 horas, no lote (20) - CREMOGEMA OU SIMILAR -

MISTURA  À  BASE  DE  AMIDO  DE  MILHO,para mingaus, tipo cremo gema ou  similar,

pacote 200g.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor

R$ 20.368,95.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:41:31 horas, no lote (21) - 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 15/01/2018,

às 14:17:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2018, às 14:17:50 horas, no lote (21) - 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

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

12/04/2018, às 13:15:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:15:43 horas, no lote (21) - 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 ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:17:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:17:35 horas, no lote (21) - 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: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:17:35 horas, no lote (21) - 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. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 55.919,22.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:42:08 horas, no lote (22) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada,

de primeira qualidade, seca, fina, branca, embalagem de polipropileno original do fabricante

livre de umidade e fragmentos estranhos. pacote com 1 kg. embalada em pacotes plásticos.

Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/04/2018, às 13:27:42 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:27:42 horas, no lote (22) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada,

de primeira qualidade, seca, fina, branca, embalagem de polipropileno original do fabricante

livre de umidade e fragmentos estranhos. pacote com 1 kg. embalada em pacotes plásticos.

Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. -  a

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

Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor

ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta

Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do

disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:19:33

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:19:33 horas, no lote (22) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada,

de primeira qualidade, seca, fina, branca, embalagem de polipropileno original do fabricante

livre de umidade e fragmentos estranhos. pacote com 1 kg. embalada em pacotes plásticos.

Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos
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consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não havendo recurso,

decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:19:33 horas, no lote (22) - FARINHA DE MANDIOCA, torrada,

de primeira qualidade, seca, fina, branca, embalagem de polipropileno original do fabricante

livre de umidade e fragmentos estranhos. pacote com 1 kg. embalada em pacotes plásticos.

Deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA

COMERCIO LTDA com o valor R$ 40.319,85.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:48:59 horas, no lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE

GRANULADA, TIPO 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos embalagem 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/02/2018, às 18:29:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/02/2018, às 18:29:54 horas, no lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE

GRANULADA, TIPO 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos embalagem 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO

IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 15/03/2018, às 11:34:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/03/2018, às 11:34:25 horas, no lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE

GRANULADA, TIPO 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos embalagem 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: N G COMERCIO

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E. No dia 12/04/2018, às 13:17:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:17:28 horas, no lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE

GRANULADA, TIPO 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos embalagem 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses. -  a

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

Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor

ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta

Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do

disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em
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especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:20:49

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:20:49 horas, no lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE

GRANULADA, TIPO 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos embalagem 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos

consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não havendo recurso,

decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:20:49 horas, no lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE

GRANULADA, TIPO 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos embalagem 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses. -  pelo

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

BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME com o valor R$ 32.708,00.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:40:43 horas, no lote (24) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

COM FERMENTO, embalagem  de  polipropileno original  do fabricante  livre  de  umidade

e fragmentos  estranhos. Pacote  com  1kg.  O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 15/01/2018, às 14:22:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 15/01/2018, às 14:22:18 horas, no lote (24) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

COM FERMENTO, embalagem  de  polipropileno original  do fabricante  livre  de  umidade

e fragmentos  estranhos. Pacote  com  1kg.  O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: HLX COMERCIO IMPORTACAO

E EXPORTACAO EIRELI ME. No dia 05/03/2018, às 11:44:44 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 11:44:44 horas, no lote (24) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

COM FERMENTO, embalagem  de  polipropileno original  do fabricante  livre  de  umidade

e fragmentos  estranhos. Pacote  com  1kg.  O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote

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

TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA

IMPORTACAO E EXPORTACAO LT. No dia 12/04/2018, às 13:47:00 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:47:00 horas, no lote (24) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

COM FERMENTO, embalagem  de  polipropileno original  do fabricante  livre  de  umidade

e fragmentos  estranhos. Pacote  com  1kg.  O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote

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

atendimento ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do

estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido

DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no

Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:21:44 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:21:44 horas, no lote (24) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

COM FERMENTO, embalagem  de  polipropileno original  do fabricante  livre  de  umidade

e fragmentos  estranhos. Pacote  com  1kg.  O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer

Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos consignados neste sistema quando

da declaração de vencedor, não havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do

licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:21:44 horas, no lote (24) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL

COM FERMENTO, embalagem  de  polipropileno original  do fabricante  livre  de  umidade

e fragmentos  estranhos. Pacote  com  1kg.  O produto deverá apresentar validade mínima

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

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa N G COMERCIO

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E com o valor R$ 9.349,35.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:50:36 horas, no lote (25) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

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

com 230 gramas, validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/04/2018, às 13:47:45 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:47:45 horas, no lote (25) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

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

com 230 gramas, validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
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Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor

ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta

Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do

disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:22:27

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:22:27 horas, no lote (25) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

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

com 230 gramas, validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos

consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não havendo recurso,

decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:22:27 horas, no lote (25) - FARINHA LÁCTEA a base de: farinha

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

com 230 gramas, validade mínima de 08 (oito) meses, a partir da entrega do produto. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa N G

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E com o valor R$ 28.758,60.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:42:25 horas, no lote (26) - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, em

embalagem de polipropileno original do fabricante, com 1 kg, isento de matéria terrosa,

pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos. 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 12/04/2018, às

13:48:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:48:04 horas, no lote (26) - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, em

embalagem de polipropileno original do fabricante, com 1 kg, isento de matéria terrosa,

pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos. 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 ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório.

 

    No dia 12/04/2018, às 13:48:04 horas, no lote (26) - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, em
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embalagem de polipropileno original do fabricante, com 1 kg, isento de matéria terrosa,

pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos. O produto deverá

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

requisitante. - a empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

E com o valor R$ 123.497,80 foi a declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:49:07 horas, no lote (27) - FARINHA DE MILHO FINA PRÉ-

COZIDA � características técnicas: fubá de milho. Não deverá apresentar resíduos ou

impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: deve estar intacta, bem vedada,

contendo 500 g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 10/04/2018, às 13:10:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/04/2018, às 13:10:33 horas, no lote (27) - FARINHA DE MILHO FINA PRÉ-

COZIDA � características técnicas: fubá de milho. Não deverá apresentar resíduos ou

impurezas, bolor ou cheiro não característico. Embalagem: deve estar intacta, bem vedada,

contendo 500 g. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. -

a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Em

vista do exposto no Ofício n. 0541/2018/DIALE/GAB/SEMED, onde restou informado a

necessidade de avaliação da especificação do produto objeto deste Lote e, por este motivo

solicita o cancelamento do Lote, em vista de tratar-se de produto alimentício especificado

pelos profissionais Nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação, procedo o

cancelamento deste Lote, visando finalizar o certame.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:41:05 horas, no lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de

leite de coco pasteurizado e homogeneizado, garrafa com 500ml. O produto deverá

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

requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/04/2018, às

13:48:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:48:27 horas, no lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de

leite de coco pasteurizado e homogeneizado, garrafa com 500ml. O produto deverá

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

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

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:28:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 30/04/2018, às 12:28:11 horas, no lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de

leite de coco pasteurizado e homogeneizado, garrafa com 500ml. O produto deverá

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

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

seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos

consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não havendo recurso,

decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:28:11 horas, no lote (28) - LEITE DE COCO, produto obtido de

leite de coco pasteurizado e homogeneizado, garrafa com 500ml. O produto deverá

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

requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E com o valor R$

28.440,00.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:48:06 horas, no lote (29) - LEITE EM  PÓ  INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com  400 g.  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 12/04/2018, às 14:00:21 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 14:00:21 horas, no lote (29) - LEITE EM  PÓ  INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com  400 g.  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: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

atendimento ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do

estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido

DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no

Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 18/04/2018, às 10:29:01 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 18/04/2018, às 10:29:01 horas, no lote (29) - LEITE EM  PÓ  INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com  400 g.  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: Senhor Licitante, em

razão de ausência de Parecer Técnico Contábil em relação a este Lote, em vista da

necessidade de análise da documentação contábil da Empresa por servidor técnico

habilitado da Assessoria Técnica Especializada (ATESP/SML), o que deverá ser procedido
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nesta data, conforme disposições regimentais desta SML, decido rever a declaração de

vencedor para, após emissão do citado Parecer, proceder a declaração de vencedor em

data a ser informada no campo de mensagens deste Sistema. No dia 20/04/2018, às

10:44:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 20/04/2018, às 10:44:11 horas, no lote (29) - LEITE EM  PÓ  INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com  400 g.  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: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

satisfatório atendimento ao quanto exigido em edital, tendo sido aprovado o produto

ofertado, conforme análise de amostra pela SEMED, bem como, em face da análise e

parecer contábil quanto à sua habilitação, declaro vencedora do lote a empresa TANGARÁ

IMPORTADORA E EXPORTADORA, na forma disposta na legislação e no edital.

 

    No dia 20/04/2018, às 10:44:11 horas, no lote (29) - LEITE EM  PÓ  INTEGRAL,

embalagem aluminizada, Pacote com  400 g.  O  produto deverá apresentar validade mínima

de 10 (dez) meses a partir da data de entrega na unidade Requisitante. - a empresa

TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. com o valor R$ 512.559,84 foi a

declarada vencedora na disputa do lote.

 

    No dia 19/12/2017, às 12:49:15 horas, no lote (30) - LEITE LONGA VIDA LEITE

INTEGRAL por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1 litro. O produto

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

unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/02/2018,

às 12:47:50 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/02/2018, às 12:47:50 horas, no lote (30) - LEITE LONGA VIDA LEITE

INTEGRAL por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1 litro. O produto

deverá apresentar validade mínima de 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC. No dia

12/04/2018, às 13:50:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:50:05 horas, no lote (30) - LEITE LONGA VIDA LEITE

INTEGRAL por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1 litro. O produto

deverá apresentar validade mínima de 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 ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para
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fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:29:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:29:38 horas, no lote (30) - LEITE LONGA VIDA LEITE

INTEGRAL por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1 litro. O produto

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

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

alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:29:38 horas, no lote (30) - LEITE LONGA VIDA LEITE

INTEGRAL por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1 litro. O produto

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

unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E com

o valor R$ 309.439,00.

 

    No dia 19/12/2017, às 13:23:10 horas, no lote (31) - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL

ISENTO DE LACTOSE, por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1

litro. 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

15/01/2018, às 13:34:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2018, às 13:34:28 horas, no lote (31) - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL

ISENTO DE LACTOSE, por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1

litro. 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT. No dia

02/02/2018, às 12:32:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/02/2018, às 12:32:18 horas, no lote (31) - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL

ISENTO DE LACTOSE, por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1

litro. 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

05/03/2018, às 11:47:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 05/03/2018, às 11:47:25 horas, no lote (31) - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL

ISENTO DE LACTOSE, por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1

litro. 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT. No dia

12/04/2018, às 13:51:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:51:04 horas, no lote (31) - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL

ISENTO DE LACTOSE, por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1

litro. 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 ao quanto exigido em

Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como

limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante

VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos

princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório.

No dia 30/04/2018, às 12:30:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:30:36 horas, no lote (31) - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL

ISENTO DE LACTOSE, por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1

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

entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:30:36 horas, no lote (31) - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL

ISENTO DE LACTOSE, por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1

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

entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

E com o valor R$ 6.132,00.

 

    No dia 19/12/2017, às 13:35:28 horas, no lote (32) - MACARRÃO CONCHINHA, a base

de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras

substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com 500

gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data
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de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No

dia 05/03/2018, às 11:30:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 11:30:18 horas, no lote (32) - MACARRÃO CONCHINHA, a base

de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras

substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com 500

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 - TATIANE MARIANO SILVA -

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

No dia 05/03/2018, às 12:08:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/03/2018, às 12:08:09 horas, no lote (32) - MACARRÃO CONCHINHA, a base

de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras

substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com 500

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 15/03/2018, às 12:04:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/03/2018, às 12:04:36 horas, no lote (32) - MACARRÃO CONCHINHA, a base

de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras

substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com 500

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 - TATIANE MARIANO SILVA -

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

No dia 12/04/2018, às 13:51:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:51:41 horas, no lote (32) - MACARRÃO CONCHINHA, a base

de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras

substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com 500

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: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto

exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela

Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o

fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação,

em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:31:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 30/04/2018, às 12:31:20 horas, no lote (32) - MACARRÃO CONCHINHA, a base

de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras

substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com 500

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: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,

pelos mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:31:20 horas, no lote (32) - MACARRÃO CONCHINHA, a base

de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum ou outras

substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com 500

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

de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E com o valor R$ 21.342,20.

 

    No dia 19/12/2017, às 13:23:25 horas, no lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com

500 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 12/04/2018, às 13:52:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:52:13 horas, no lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com

500 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: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto

exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela

Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o

fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação,

em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório.

 

    No dia 12/04/2018, às 13:52:13 horas, no lote (33) - MACARRÃO ESPAGUETE COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum
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ou outras substâncias permitidas e embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com

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

data de entrega na unidade requisitante. - a empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE

PRODUTOS ALIMENTICIOS E com o valor R$ 51.701,00 foi a declarada vencedora na

disputa do lote.

 

    No dia 19/12/2017, às 13:24:00 horas, no lote (34) - MACARRÃO PARAFUSO COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas, embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com

500 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 12/04/2018, às 13:28:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:28:27 horas, no lote (34) - MACARRÃO PARAFUSO COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas, embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com

500 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: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto

exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela

Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o

fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação,

em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:40:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:40:20 horas, no lote (34) - MACARRÃO PARAFUSO COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas, embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com

500 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: Correção do valor total negociado para o lote. No dia

30/04/2018, às 12:41:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:41:14 horas, no lote (34) - MACARRÃO PARAFUSO COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas, embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com

500 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: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto
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exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela

Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o

fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação,

em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:42:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:42:13 horas, no lote (34) - MACARRÃO PARAFUSO COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas, embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com

500 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: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,

pelos mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:42:13 horas, no lote (34) - MACARRÃO PARAFUSO COM

OVOS, a base de: farinha de trigo de sêmola ou semolina / ovos / corante natural de urucum

ou outras substâncias permitidas, embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com

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

data de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$

32.989,32.

 

    No dia 19/12/2017, às 13:35:34 horas, no lote (35) - MACARRÃO DE ARROZ TIPO

ESPAGUETE, SEM OVOS, SEM GLÚTEN, LACTOSE E GORDURAS TRANS.

Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante e471 e betacaroteno, a embalagem deve ser

atóxica, estar intacta e deve constar informação nutricional. Embalagem contendo 500 g.

Data de fabricação máxima de 30 dias. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 26/02/2018, às 10:25:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/02/2018, às 10:25:08 horas, no lote (35) - MACARRÃO DE ARROZ TIPO

ESPAGUETE, SEM OVOS, SEM GLÚTEN, LACTOSE E GORDURAS TRANS.

Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante e471 e betacaroteno, a embalagem deve ser

atóxica, estar intacta e deve constar informação nutricional. Embalagem contendo 500 g.

Data de fabricação máxima de 30 dias. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - TATIANE MARIANO SILVA -

desclassif icou o fornecedor: N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS

ALIMENTICIOS E. No dia 15/03/2018, às 12:13:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No lote (35) - MACARRÃO DE ARROZ TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, SEM GLÚTEN,

LACTOSE E GORDURAS TRANS. Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante e471 e

betacaroteno, a embalagem deve ser atóxica, estar intacta e deve constar informação

nutricional. Embalagem contendo 500 g. Data de fabricação máxima de 30 dias. - nenhum

fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 19/12/2017, às 13:31:26 horas, no lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 500 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 12/04/2018,

às 13:53:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:53:26 horas, no lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 500 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: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:44:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:44:38 horas, no lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 500 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: Correção do valor negociado para o lote. No dia 30/04/2018, às

12:45:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:45:41 horas, no lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 500 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: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia
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30/04/2018, às 12:46:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:46:29 horas, no lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 500 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: Correção no valor negociado para o lote. No dia 30/04/2018, às

12:46:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:46:49 horas, no lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 500 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: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:49:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:49:42 horas, no lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 500 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: Correção no valor negociado para o lote,. No dia 30/04/2018, às

12:50:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:50:21 horas, no lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 500 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: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:51:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:51:13 horas, no lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 500 g. O produto
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deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na

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

alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:51:13 horas, no lote (36) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

COM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 500 g. O produto

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

unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E com

o valor R$ 15.640,64.

 

    No dia 19/12/2017, às 13:23:50 horas, no lote (37) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

SEM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 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 15/01/2018,

às 14:06:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 15/01/2018, às 14:06:59 horas, no lote (37) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

SEM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

fornecedor: HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT. No dia

02/02/2018, às 11:29:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/02/2018, às 11:29:49 horas, no lote (37) - MARGARINA OU CREME VEGETAL

SEM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 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 - TATIANE MARIANO SILVA - desclassificou o

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

15/02/2018, às 17:15:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (37) - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM SAL, com mínimo de 60% de

lipídios, sem gordura trans, pote com 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.

30/04/2018 Página 65 de 92



 

    No dia 19/12/2017, às 13:30:54 horas, no lote (38) - MANTEIGA COM SAL, de Primeira

Qualidade. Consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC. Textura lisa uniforme,

untuosa Cor: branco - amarelada sem manchas ou pontos de outra coloração. Sabor e odor:

de sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor estranho. Potes de

polipropileno, atóxicos e resistentes. Pote com 500g. PRAZO DE VALIDADE Mínimo de 04

(quatro) meses a partir da entrega do produto nas Instituições Educacionais. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/04/2018, às 13:29:03 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:29:03 horas, no lote (38) - MANTEIGA COM SAL, de Primeira

Qualidade. Consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC. Textura lisa uniforme,

untuosa Cor: branco - amarelada sem manchas ou pontos de outra coloração. Sabor e odor:

de sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor estranho. Potes de

polipropileno, atóxicos e resistentes. Pote com 500g. PRAZO DE VALIDADE Mínimo de 04

(quatro) meses a partir da entrega do produto nas Instituições Educacionais. -  a situação do

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

Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor

ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta

Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do

disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em

especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:54:16

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:54:15 horas, no lote (38) - MANTEIGA COM SAL, de Primeira

Qualidade. Consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC. Textura lisa uniforme,

untuosa Cor: branco - amarelada sem manchas ou pontos de outra coloração. Sabor e odor:

de sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor estranho. Potes de

polipropileno, atóxicos e resistentes. Pote com 500g. PRAZO DE VALIDADE Mínimo de 04

(quatro) meses a partir da entrega do produto nas Instituições Educacionais. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o

Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos consignados neste sistema

quando da declaração de vencedor, não havendo recurso, decido adjudicar o objeto em

favor do licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:54:15 horas, no lote (38) - MANTEIGA COM SAL, de Primeira

Qualidade. Consistência sólida, pastosa à temperatura de 20ºC. Textura lisa uniforme,

untuosa Cor: branco - amarelada sem manchas ou pontos de outra coloração. Sabor e odor:

de sabor suave, característico, aroma delicado, sem odor e sabor estranho. Potes de

polipropileno, atóxicos e resistentes. Pote com 500g. PRAZO DE VALIDADE Mínimo de 04
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(quatro) meses a partir da entrega do produto nas Instituições Educacionais. -  pelo critério

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

COMERCIO LTDA com o valor R$ 74.992,50.

 

    No dia 19/12/2017, às 13:48:42 horas, no lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO,

embalado em garrafas pet, contendo 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 12/04/2018, às 13:54:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:54:20 horas, no lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO,

embalado em garrafas pet, contendo 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote

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

atendimento ao quanto exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do

estabelecido pela Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido

DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no

Edital de Licitação, em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da

vinculação ao instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:55:32 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:55:32 horas, no lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO,

embalado em garrafas pet, contendo 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer

Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos mesmos motivos consignados neste sistema quando

da declaração de vencedor, não havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do

licitante declarado vencedor para este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:55:32 horas, no lote (39) - ÓLEO DE SOJA REFINADO,

embalado em garrafas pet, contendo 900 ml. O produto deverá apresentar validade mínima

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

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa N G COMERCIO

ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E com o valor R$ 65.861,10.

 

    No dia 19/12/2017, às 14:30:25 horas, no lote (40) - PROTEÍNA  TEXTURIZADA DE

SOJA, obtida por, processamento tecnológico adequado,  a  partir  de farinha  de  soja

desengordurada, proteína  isolada  de soja  e proteína concentrada de soja, apresentada em

grãos, com  aspecto,  cor,  cheiro  e  sabor próprios, em saco plástico transparente, Pacote

com  500 g.  O produto  deverá  apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da
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data de entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 12/04/2018, às 13:29:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:29:31 horas, no lote (40) - PROTEÍNA  TEXTURIZADA DE

SOJA, obtida por, processamento tecnológico adequado,  a  partir  de farinha  de  soja

desengordurada, proteína  isolada  de soja  e proteína concentrada de soja, apresentada em

grãos, com  aspecto,  cor,  cheiro  e  sabor próprios, em saco plástico transparente, Pacote

com  500 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: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto

exigido em Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela

Administração como limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o

fornecedor arrematante VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação,

em observância aos princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao

instrumento convocatório. No dia 30/04/2018, às 12:56:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:56:32 horas, no lote (40) - PROTEÍNA  TEXTURIZADA DE

SOJA, obtida por, processamento tecnológico adequado,  a  partir  de farinha  de  soja

desengordurada, proteína  isolada  de soja  e proteína concentrada de soja, apresentada em

grãos, com  aspecto,  cor,  cheiro  e  sabor próprios, em saco plástico transparente, Pacote

com  500 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: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,

pelos mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:56:32 horas, no lote (40) - PROTEÍNA  TEXTURIZADA DE

SOJA, obtida por, processamento tecnológico adequado,  a  partir  de farinha  de  soja

desengordurada, proteína  isolada  de soja  e proteína concentrada de soja, apresentada em

grãos, com  aspecto,  cor,  cheiro  e  sabor próprios, em saco plástico transparente, Pacote

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

data de entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$

13.252,58.

 

    No dia 19/12/2017, às 14:23:08 horas, no lote (41) - SAL IODADO DE MESA, 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
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12/04/2018, às 13:56:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:56:46 horas, no lote (41) - SAL IODADO DE MESA, 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: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em

Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como

limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante

VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos

princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório.

No dia 30/04/2018, às 12:57:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:57:43 horas, no lote (41) - SAL IODADO DE MESA, 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: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:57:43 horas, no lote (41) - SAL IODADO DE MESA, pacote com

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

entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

E com o valor R$ 7.860,10.

 

    No dia 19/12/2017, às 14:23:13 horas, no lote (42) - SEQUILHOS DE POLVILHO ISENTO

DE GLÚTEN E LACTOSE, embalado em sacos plásticos transparente e resistente. O

produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados), pacote com

350 g. Deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de entrega na

unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 15/01/2018,

às 13:35:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (42) - SEQUILHOS DE POLVILHO ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE, embalado

em sacos plásticos transparente e resistente. O produto deve estar com suas características

físicas intactas (não quebrados), pacote com 350 g. Deverá apresentar validade mínima de

02 (dois) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 19/12/2017, às 14:22:56 horas, no lote (43) - TAPIOCA, GOMA DE MANDIOCA
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HIDRATADA, 100% natural,  sem conservantes, contendo rotulagem geral e nutricional.

pacote com 500g. Deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de

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

12/04/2018, às 13:57:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:57:01 horas, no lote (43) - TAPIOCA, GOMA DE MANDIOCA

HIDRATADA, 100% natural,  sem conservantes, contendo rotulagem geral e nutricional.

pacote com 500g. Deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) 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 ao quanto exigido em

Edital, bem como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como

limite para fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante

VENCEDOR deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos

princípios aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório.

No dia 30/04/2018, às 12:58:25 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:58:25 horas, no lote (43) - TAPIOCA, GOMA DE MANDIOCA

HIDRATADA, 100% natural,  sem conservantes, contendo rotulagem geral e nutricional.

pacote com 500g. Deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:58:25 horas, no lote (43) - TAPIOCA, GOMA DE MANDIOCA

HIDRATADA, 100% natural,  sem conservantes, contendo rotulagem geral e nutricional.

pacote com 500g. Deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

E com o valor R$ 3.389,60.

 

    No dia 19/12/2017, às 14:23:02 horas, no lote (44) - VINAGRE  DE  ÁLCOOL,

composição: fermentado acético de álcool , apresentado 4% de acidez, garrafa com 750 ml.

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

12/04/2018, às 13:57:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/04/2018, às 13:57:15 horas, no lote (44) - VINAGRE  DE  ÁLCOOL,

composição: fermentado acético de álcool , apresentado 4% de acidez, garrafa com 750 ml.
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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: declarado vencedor. O motivo

da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento ao quanto exigido em Edital, bem

como, estando o valor ofertado dentro do estabelecido pela Administração como limite para

fins de aquisição nesta Licitação, decido DECLARAR o fornecedor arrematante VENCEDOR

deste lote, por força do disposto no Edital de Licitação, em observância aos princípios

aplicáveis às licitações, em especial o da vinculação ao instrumento convocatório. No dia

30/04/2018, às 12:59:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 30/04/2018, às 12:59:10 horas, no lote (44) - VINAGRE  DE  ÁLCOOL,

composição: fermentado acético de álcool , apresentado 4% de acidez, garrafa com 750 ml.

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: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando o Parecer Jurídico nº 173 fls. 1423-1425,  pelos

mesmos motivos consignados neste sistema quando da declaração de vencedor, não

havendo recurso, decido adjudicar o objeto em favor do licitante declarado vencedor para

este lote.

 

    No dia 30/04/2018, às 12:59:10 horas, no lote (44) - VINAGRE  DE  ÁLCOOL,

composição: fermentado acético de álcool , apresentado 4% de acidez, garrafa com 750 ml.

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

na unidade requisitante. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E com

o valor R$ 7.150,40.

 

    No dia 18/12/2017, às 11:52:21 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E

EXPORTACAO EIRELI ME, no lote (4) - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL DIET, SEM

ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de soja,

edulcorantes artificiais, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido

de silício e aroma articial de baunilha.deverá ser isento de glúten e lactose. Emalagem com

210 ou 220g.  Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. O motivo da desclassificação foi: Face a ausência de indicação da marca para

o produto ofertado conforme exigido no subitem 5.1.7, desclassifico a presente proposta,

considerando o disposto no subitem 5.1.8, todos do Edital de Licitação que regerá o

certame, com fulcro nos Princípios aplicáveis às Licitações Públicas, em especiais os da

Vinculação ao Instrumento Convocatório e do Julgamento Objetivo da Proposta.

 

    No dia 18/12/2017, às 12:51:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA
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IMPORTACAO E EXPORTACAO LT, no lote (15) - BISCOITO DE POLVILHO, ISENTO DE

GLÚTEN, formato tipo argola, embalado em sacos plásticos transparente e resistente. O

produto deve estar com suas características físicas intactas (não quebrados),  pacote com

peso variado.  Deverá apresentar validade mínima de 02 (dois) meses a partir da data de

entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: Face a ausência de

indicação da marca para o produto ofertado conforme exigido no subitem 5.1.7, desclassifico

a presente proposta, considerando sobretudo o disposto no subitem 5.1.8, todos do Edital

que rege o presente certame. Ressalto que a presente decisão tem como fundamento os

princípios aplicáveis às licitações públicas, em especial os da Vinculação ao Instrumento

Convocatório, Isonomia entre os participantes e do Julgamento Objetivo da Proposta.

 

    No dia 18/12/2017, às 13:35:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou a proposta do fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA

IMPORTACAO E EXPORTACAO LT, no lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE

GRANULADA, TIPO 1, embalagem de polipropileno original do fabricante livre de umidade e

fragmentos estranhos embalagem 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses. O

motivo da desclassificação foi: Face a ausência de indicação da marca para o produto

ofertado conforme exigido no subitem 5.1.7, desclassifico a presente proposta, considerando

sobretudo o disposto no subitem 5.1.8, todos do Edital que rege o presente certame.

Ressalto que a presente decisão tem como fundamento os princípios aplicáveis às licitações

públicas, em especial os da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Isonomia entre os

participantes e do Julgamento Objetivo da Proposta.

 

    No dia 15/01/2018, às 13:29:10 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE

STÉVIA, natural, sem adição de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água,

edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de

potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem

acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um)

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

acordo com o informativo encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, não houve o

envio da amostra conforme convocado por esta Pregoeira em campo apropriado do sistema,

Desta forma, considerando tratar-se de fase classificação do procedimento licitatório em

análise, DESCLASSIFICO a presente proposta, com fulcro no item 9 do Edital

DESCLASSIFICO, visando dar continuidade ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 15/01/2018, às 13:29:44 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (4) - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL DIET, SEM ADIÇÃO
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DE AÇÚCAR, ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de soja, edulcorantes

artificiais, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício e

aroma articial de baunilha.deverá ser isento de glúten e lactose. Emalagem com 210 ou

220g.  Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. O motivo da desclassificação foi: De acordo com o informativo encaminhado

pela Secretaria Municipal de Educação, não houve o envio da amostra conforme convocado

por esta Pregoeira em campo apropriado do sistema, Desta forma, considerando tratar-se

de fase classificação do procedimento licitatório em análise, DESCLASSIFICO a presente

proposta, com fulcro no item 9 do Edital DESCLASSIFICO, visando dar continuidade ao

certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 15/01/2018, às 13:30:07 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

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

ARROZ, TIPO AGULHA, POLIDO, LONGO, FINO, TIPO 1, e sem sujidades / parasitas /

larvas / bolores. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade requisitante. Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em

pacotes de 5 kg, em polietileno, transparente, atóxico. O motivo da desclassificação foi: De

acordo com o informativo encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, não houve o

envio da amostra conforme convocado por esta Pregoeira em campo apropriado do sistema,

Desta forma, considerando tratar-se de fase classificação do procedimento licitatório em

análise, DESCLASSIFICO a presente proposta, com fulcro no item 9 do Edital

DESCLASSIFICO, visando dar continuidade ao certame até sua regular conclusão.

 

    No dia 15/01/2018, às 13:31:34 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (14) -

BISCOITO, TIPO MAISENA SEM LACTOSE, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal

hidrogenada / açúcar / amido de milho,  pacote 400 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: De acordo com o informativo encaminhado pela Secretaria

Municipal de Educação, não houve o envio da amostra conforme convocado por esta

Pregoeira em campo apropriado do sistema, Desta forma, considerando tratar-se de fase

classificação do procedimento licitatório em análise, DESCLASSIFICO a presente proposta,

com fulcro no item 9 do Edital DESCLASSIFICO, visando dar continuidade ao certame até

sua regular conclusão.

 

    No dia 15/01/2018, às 13:32:18 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (15) -

BISCOITO DE POLVILHO, ISENTO DE GLÚTEN, formato tipo argola, embalado em sacos

plásticos transparente e resistente. O produto deve estar com suas características físicas

intactas (não quebrados),  pacote com peso variado.  Deverá apresentar validade mínima de
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02 (dois) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da

desclassificação foi: De acordo com o informativo encaminhado pela Secretaria Municipal de

Educação, não houve o envio da amostra conforme convocado por esta Pregoeira em

campo apropriado do sistema, Desta forma, considerando tratar-se de fase classificação do

procedimento licitatório em análise, DESCLASSIFICO a presente proposta, com fulcro no

item 9 do Edital DESCLASSIFICO, visando dar continuidade ao certame até sua regular

conclusão.

 

    No dia 15/01/2018, às 13:32:58 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (18) - COOKIES

INTEGRAIS SEM GLÚTEN, FONTE DE FIBRAS, 0% DE LACTOSE, isento de conservantes

ou outros aditivos. Embalagem com 150 grs.  Deverá apresentar validade mínima de 04

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

desclassificação foi: De acordo com o informativo encaminhado pela Secretaria Municipal de

Educação, não houve o envio da amostra conforme convocado por esta Pregoeira em

campo apropriado do sistema, Desta forma, considerando tratar-se de fase classificação do

procedimento licitatório em análise, DESCLASSIFICO a presente proposta, com fulcro no

item 9 do Edital DESCLASSIFICO, visando dar continuidade ao certame até sua regular

conclusão.

 

    No dia 15/01/2018, às 13:35:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (42) -

SEQUILHOS DE POLVILHO ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE, embalado em sacos

plásticos transparente e resistente. O produto deve estar com suas características físicas

intactas (não quebrados), pacote com 350 g. Deverá apresentar validade mínima de 02

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

desclassificação foi: De acordo com o informativo encaminhado pela Secretaria Municipal de

Educação, não houve o envio da amostra conforme convocado por esta Pregoeira em

campo apropriado do sistema, Desta forma, considerando tratar-se de fase classificação do

procedimento licitatório em análise, DESCLASSIFICO a presente proposta, com fulcro no

item 9 do Edital DESCLASSIFICO, visando dar continuidade ao certame até sua regular

conclusão.

 

    No dia 15/01/2018, às 13:52:12 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (3) - ALIMENTO

ACHOCOLATADO EM PÓ base de açúcar / cacau / maltodexitrina / complexo vitamínico /

sal / contendo no máximo 18,0 g de carboidratos, embalagem em pacote de 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: Segundo relatório de análise pelos

especialistas da Secretaria Municipal de Edução, o produto ofertado não atendo ao Edital,
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em especial conter teores de carboidratos maiores do que o solicitado. Desta forma,

DESCLASSIFICO a presente proposta, com fulcro no subitem 9.1.6 do Edital e ainda, com

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, considerando sobretudo que o

edital faz lei entre as partes e que a medida de análise das amostras deste Pregão visam

atendimento à Resolução do FNDE e ainda, garantia da segurança na alimentação dos

alunos que fazem uso da merenda escolar no âmbito deste Município.

 

    No dia 15/01/2018, às 14:00:10 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (8) - 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: Segundo relatório de análise emitido pela Secretaria Municipal de

Edução, o produto ofertado não se refere ao solicito em Edital, tendo sido considerando

como não entregue pela Comissão responsável. Desta forma, considerando que a fase de

amostra é c lassi f icatór ia ou el iminatór ia e seu descumprimento enseja a

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA conforme subitem 9 do Edital, com base no princípio

da vinculação ao instrumento convocatório, considerando sobretudo que o edital faz lei entre

as partes e que a análise das amostras deste Pregão visa atendimento à Resolução do

FNDE e ainda, garantir a segurança na alimentação dos alunos que fazem uso da merenda

escolar no âmbito deste Município DECIDO DESCLASSIFICAR A PROPOSTA DA

LICITANTE.

 

    No dia 15/01/2018, às 14:06:59 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (37) - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM SAL, com

mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 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: O produto apresentado para amostra tem marca diversa

daquela inserida no sistama (amostra: DELÍCIA � SISTEMA: DELINE) e ainda, segundo

relatório de análise emitido pela Secretaria Municipal de Edução, o produto ofertado não

atende ao solicitado em Edital, em especial quanto à adição de sal. Desta forma,

considerando que a fase de amostra é classificatória ou eliminatória e seu descumprimento

enseja a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA, conforme subitem 9.1.6 do Edital, com

base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, considerando sobretudo que o

edital faz lei entre as partes e que a análise das amostras deste Pregão visa atendimento à

Resolução do FNDE e ainda, garantir a segurança na alimentação dos alunos que fazem

uso da merenda escolar no âmbito deste Município DECIDO DESCLASSIFICAR A

PROPOSTA DA LICITANTE.

 

    No dia 15/01/2018, às 14:15:00 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO
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SILVA - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (11) - BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM LACTOSE E SEM

PROTEÍNA DO LEITE, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,

açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos e fermento

biológico. Embalagem com 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:

Lote 11: Segundo relatório de análise emitido pela Secretaria Municipal de Edução, o

produto ofertado não atende ao Edital, em especial pois de acordo com a rotulagem pode

conter leite. Desta forma, considerando que a fase de amostra é classificatória ou

eliminatória e seu descumprimento enseja a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA

conforme subitem 9.1.6 do Edital, com base no princípio da vinculação ao instrumento

convocatório, considerando sobretudo que o edital faz lei entre as partes e que a análise das

amostras deste Pregão visa atendimento à Resolução do FNDE e ainda, garantir a

segurança na alimentação dos alunos que fazem uso da merenda escolar no âmbito deste

Município DECIDO DESCLASSIFICAR A PROPOSTA DA LICITANTE.

 

    No dia 15/01/2018, às 14:17:49 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (21) - 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: Lote 21: Segundo relatório de análise emitido pela Secretaria Municipal

de Edução, o produto ofertado não atende ao Edital, em especial QUANTO AO TEOR DE

SÓDIO ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO EM EDITAL (máximo de 5% de cloreto de

sódio). Desta forma, considerando que a fase de amostra é classificatória ou eliminatória e

seu descumprimento enseja a DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA conforme subitem

9.1.6 do Edital, com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório,

considerando sobretudo que o edital faz lei entre as partes e que a análise das amostras

deste Pregão visa atendimento à Resolução do FNDE e ainda, garantir a segurança na

alimentação dos alunos que fazem uso da merenda escolar no âmbito deste Município

DECIDO DESCLASSIFICAR A PROPOSTA DA LICITANTE.

 

    No dia 15/01/2018, às 14:22:18 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (24) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO, embalagem

de  polipropileno original  do fabricante  livre  de  umidade  e fragmentos  estranhos. Pacote

com  1kg.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data

de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: Lote 24: Segundo

relatório de análise emitido pela Secretaria Municipal de Edução, o produto ofertado não
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atende ao Edital, em especial POR NÃO POSSUIR FERMENTE EM SUA COMPOSIÇÃO,

CONFORME DESCRITO EM EDITAL. Desta forma, considerando que a fase de amostra é

classificatória ou eliminatória e seu descumprimento enseja a DESCLASSIFICAÇÃO DA

PROPOSTA conforme subitem 9.1.6 do Edital, com base no princípio da vinculação ao

instrumento convocatório pelo qual o edital faz lei entre as partes e, considerando que a

análise das amostras deste Pregão visa atendimento à Resolução do FNDE e ainda, garantir

a segurança na alimentação dos alunos que fazem uso da merenda escolar no âmbito deste

Município DECIDO DESCLASSIFICAR A PROPOSTA DA LICITANTE.

 

    No dia 02/02/2018, às 11:22:38 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME, no lote (2) -

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE STÉVIA, natural, sem adição de açúcar, zero

calorias, 100% só stevia. ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol,

conservantes bensoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem

aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto

deverá apresentar validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega na unidade

requisitante. O motivo da desclassificação foi: A Secretaria Municipal de Educação

encaminhou em 30.01.2018 o Informativo n. 03/2018, pelo qual informou que não foi

encaminhada a amostra para este Lote no prazo previsto em Edital e informado por esta

Pregoeira.  Assim, em vista de ter sido tal exigência prevista no edital para cumprimento de

normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar entre

outras finalidades), em especial a  Resolução do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 e

outras normas aplicáveis ao fornecimento de gêneros alimentícios, sendo a convocação

para envio de amostras exigência editalícia prevista no item 9 do Edital de Licitação e ante a

ausência de envio do produto para análise da amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A

PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da Vinculação ao Instrumento

Convocatório, até para que possa haver a convocação das demais licitantes classificadas

para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 02/02/2018, às 11:23:48 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (4) -

ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL DIET, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ingredientes:

maltodextrina, cacau em pó, lecitina de soja, edulcorantes artificiais, edulcorantes naturais

glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido de silício e aroma articial de baunilha.deverá

ser isento de glúten e lactose. Emalagem com 210 ou 220g.  Validade mínima de 06 (seis)

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

A Secretaria Municipal de Educação encaminhou em 30.01.2018 o Informativo n. 03/2018,

pelo qual informou que não foi encaminhada a amostra para este Lote no prazo previsto em

Edital e informado por esta Pregoeira.  Assim, em vista de ter sido tal exigência prevista no

edital para cumprimento de normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para preparo
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de merenda escolar entre outras finalidades), em especial a  Resolução do FNDE nº 26 de

17 de junho de 2013 e outras normas aplicáveis ao fornecimento de gêneros alimentícios,

sendo a convocação para envio de amostras exigência editalícia prevista no item 9 do Edital

de Licitação e ante a ausência de envio do produto para análise da amostra, DEDICO

DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, até para que possa haver a convocação das demais licitantes

classificadas para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 02/02/2018, às 11:26:38 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (11) -

BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE, farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal,

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos e fermento biológico. Embalagem com

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: A Secretaria Municipal de

Educação encaminhou em 30.01.2018 o Informativo n. 03/2018, pelo qual informou que não

foi encaminhada a amostra para este Lote no prazo previsto em Edital e informado por esta

Pregoeira.  Assim, em vista de ter sido tal exigência prevista no edital para cumprimento de

normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar entre

outras finalidades), em especial a  Resolução do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 e

outras normas aplicáveis ao fornecimento de gêneros alimentícios, sendo a convocação

para envio de amostras exigência editalícia prevista no item 9 do Edital de Licitação e ante a

ausência de envio do produto para análise da amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A

PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da Vinculação ao Instrumento

Convocatório, até para que possa haver a convocação das demais licitantes classificadas

para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 02/02/2018, às 11:28:07 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME, no lote (14) -

BISCOITO, TIPO MAISENA SEM LACTOSE, a base de: farinha de trigo /gordura vegetal

hidrogenada / açúcar / amido de milho,  pacote 400 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: A Secretaria Municipal de Educação encaminhou em

30.01.2018 o Informativo n. 03/2018, pelo qual informou que não foi encaminhada a amostra

para este Lote no prazo previsto em Edital e informado por esta Pregoeira.  Assim, em vista

de ter sido tal exigência prevista no edital para cumprimento de normas inerentes ao objeto

(gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar entre outras finalidades), em

especial a  Resolução do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 e outras normas aplicáveis ao

fornecimento de gêneros alimentícios, sendo a convocação para envio de amostras

exigência editalícia prevista no item 9 do Edital de Licitação e ante a ausência de envio do
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produto para análise da amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA

com fulcro no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para que possa

haver a convocação das demais licitantes classificadas para o lote conforme prevê o

subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 02/02/2018, às 11:29:49 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

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

ALIMENTICIOS E, no lote (37) - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM SAL, com

mínimo de 60% de lipídios, sem gordura trans, pote com 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: A Secretaria Municipal de Educação encaminhou em

30.01.2018 o Informativo n. 03/2018, pelo qual informou que não foi encaminhada a amostra

para este Lote no prazo previsto em Edital e informado por esta Pregoeira.  Assim, em vista

de ter sido tal exigência prevista no edital para cumprimento de normas inerentes ao objeto

(gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar entre outras finalidades), em

especial a  Resolução do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 e outras normas aplicáveis ao

fornecimento de gêneros alimentícios, sendo a convocação para envio de amostras

exigência editalícia prevista no item 9 do Edital de Licitação e ante a ausência de envio do

produto para análise da amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA

com fulcro no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para que possa

haver a convocação das demais licitantes classificadas para o lote conforme prevê o

subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 02/02/2018, às 12:17:26 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE STÉVIA, natural,

sem adição de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água, edulcorantes

naturais glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de potássio,

acidulante: ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem acesulfame-k.

unidades de 80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um) ano a partir da

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

proposta da Licitante para fins de elaboração de Relatório de Amostras convocadas no

sistema para envio à SEMED, verifiquei que não foi inserida marca para o produto ofertado

no ato do cadastro da proposta no sistema. No caso, tenho que analisar que o Edital de

Licitação previa a desclassificação de proposta que, ao ser cadastrada no sistema não

tivesse inserido marca. Desta forma, em vista do fato de que inúmeras propostas foram

desclassificadas no momento oportuno, não tendo-lhes sido facultado passar à fase de

lances justamente por este motivo, em estrita observância o edital, subitem 5.1.8 do edital.

Cumpre informar que conforme justificado no processo, no dia da abertura do Pregão o

sistema apresentou inconsistência, o que pode ter colaborado para a não desclassificação
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desta Proposta em momento oportuno ainda que tenha descumprido regra do edital, razão

pela qual DECIDO DESCLASSIFICÁ-LA, em face dos princípios da vinculação ao

instrumento convocatório e da isonomia.

 

    No dia 02/02/2018, às 12:47:50 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (30) - LEITE LONGA VIDA LEITE INTEGRAL por

processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1 litro. O produto deverá

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

requisitante. O motivo da desclassificação foi: A Secretaria Municipal de Educação

encaminhou em 30.01.2018 o Informativo n. 02/2018, pelo qual informou que não foi

encaminhada a amostra para este Lote no prazo previsto em Edital e informado por esta

Pregoeira. Assim, em vista de ter sido tal exigência prevista no edital para cumprimento de

normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar entre

outras finalidades), em especial a Resolução do FNDE nº 26 de 17 de junho de 2013 e

outras normas aplicáveis ao fornecimento de gêneros alimentícios, sendo a convocação

para envio de amostras exigência editalícia prevista no item 9 do Edital de Licitação e ante a

ausência de envio do produto para análise da amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A

PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da Vinculação ao Instrumento

Convocatório, até para que possa haver a convocação das demais licitantes classificadas

para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 15/02/2018, às 17:13:34 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

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

ALIMENTICIOS E, no lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE STÉVIA, natural, sem

adição de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água, edulcorantes naturais

glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante:

ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem acesulfame-k. unidades de

80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: A Secretaria Municipal de

Educação encaminhou em 08.02.2018 o Informativo pelo qual informou que não foi

encaminhada a amostra para este Lote no prazo previsto em Edital, devidamente

consignado por esta Pregoeira. Assim, visando atendimento às exigências contidas no Edital

de Licitação em cumprimento a normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para

preparo de merenda escolar entre outras finalidades), em especial a Resolução do FNDE nº

26 de 17.06.2013, sendo a convocação para envio de amostras exigência editalícia prevista

no item 9 do Edital de Licitação e ante a ausência de envio do produto para análise da

amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para que possa haver a convocação das

demais licitantes classificadas para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.
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    No dia 15/02/2018, às 17:14:01 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E

REPRESENTACOES COMERC, no lote (4) - ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL DIET,

SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ingredientes: maltodextrina, cacau em pó, lecitina de soja,

edulcorantes artificiais, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol, antiumectante dióxido

de silício e aroma articial de baunilha.deverá ser isento de glúten e lactose. Emalagem com

210 ou 220g.  Validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade

requisitante. O motivo da desclassificação foi: A Secretaria Municipal de Educação

encaminhou em 08.02.2018 o Informativo pelo qual informou que não foi encaminhada a

amostra para este Lote no prazo previsto em Edital, devidamente consignado por esta

Pregoeira. Assim, visando atendimento às exigências contidas no Edital de Licitação em

cumprimento a normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para preparo de merenda

escolar entre outras finalidades), em especial a Resolução do FNDE nº 26 de 17.06.2013,

sendo a convocação para envio de amostras exigência editalícia prevista no item 9 do Edital

de Licitação e ante a ausência de envio do produto para análise da amostra, DEDICO

DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório, até para que possa haver a convocação das demais licitantes

classificadas para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 15/02/2018, às 17:14:34 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME, no lote (11) -

BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE, farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal,

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos e fermento biológico. Embalagem com

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: A Secretaria Municipal de

Educação encaminhou em 08.02.2018 o Informativo pelo qual informou que não foi

encaminhada a amostra para este Lote no prazo previsto em Edital, devidamente

consignado por esta Pregoeira. Assim, visando atendimento às exigências contidas no Edital

de Licitação em cumprimento a normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para

preparo de merenda escolar entre outras finalidades), em especial a Resolução do FNDE nº

26 de 17.06.2013, sendo a convocação para envio de amostras exigência editalícia prevista

no item 9 do Edital de Licitação e ante a ausência de envio do produto para análise da

amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para que possa haver a convocação das

demais licitantes classificadas para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 15/02/2018, às 17:15:37 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (37) -
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MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM SAL, com mínimo de 60% de lipídios, sem

gordura trans, pote com 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:

A Secretaria Municipal de Educação encaminhou em 08.02.2018 o Informativo pelo qual

informou que não foi encaminhada a amostra para este Lote no prazo previsto em Edital,

devidamente consignado por esta Pregoeira. Assim, visando atendimento às exigências

contidas no Edital de Licitação em cumprimento a normas inerentes ao objeto (gêneros

alimentícios para preparo de merenda escolar entre outras finalidades), em especial a

Resolução do FNDE nº 26 de 17.06.2013, sendo a convocação para envio de amostras

exigência editalícia prevista no item 9 do Edital de Licitação e ante a ausência de envio do

produto para análise da amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA

com fulcro no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para que possa

haver a convocação das demais licitantes classificadas para o lote conforme prevê o

subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 15/02/2018, às 17:47:29 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (12) - BISCOITO, TIPO ROSQUINHA, SABOR COCO, a base de

farinha de trigo / açúcar / gordura vegetal hidrogenada/lecitina de soja / amido de milho /

açúcar invertido / leite integral / sal. pacote com 400 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: Segundo relatório de análise emitido pela Secretaria

Municipal de Edução, o produto ofertado não se refere ao solicitado no Edital, porquanto não

contém leite integral, conforme especificado em Edital. Desta forma, considerando que a

fase de amostra é classificatória ou eliminatória e seu descumprimento enseja a

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA conforme subitem 9 do Edital, com base no princípio

da vinculação ao instrumento convocatório, considerando sobretudo que o edital faz lei entre

as partes e que a análise das amostras deste Pregão visa atendimento à Resolução do

FNDE e ainda, garantir a segurança na alimentação dos alunos que fazem uso da merenda

escolar no âmbito deste Município DECIDO DESCLASSIFICAR A PROPOSTA DA

LICITANTE.

 

    No dia 15/02/2018, às 18:29:54 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE GRANULADA, TIPO 1,

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

embalagem 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses. O motivo da desclassificação

foi: Convocada a apresentar documentos, o fornecedor deixou de atender à convocação, o

que enseja sua desclassificação, na forma do disposto no subitem  8.3.3. do Edital, por força

do princípio da vinculação ao instrumento convocatório e outros, até para que seja dada
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continuidade ao certame.

 

    No dia 26/02/2018, às 10:25:08 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

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

ALIMENTICIOS E, no lote (35) - MACARRÃO DE ARROZ TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS,

SEM GLÚTEN, LACTOSE E GORDURAS TRANS. Ingredientes: farinha de arroz,

emulsificante e471 e betacaroteno, a embalagem deve ser atóxica, estar intacta e deve

constar informação nutricional. Embalagem contendo 500 g. Data de fabricação máxima de

30 dias. O motivo da desclassificação foi: A Secretaria Municipal de Educação encaminhou

Relatório do Resultado de Análise de Amostras, pelo qual informou que o produto ofertado

não atende ao Edital.  Assim, visando atendimento às exigências contidas no Edital de

Licitação em cumprimento a normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para preparo

de merenda escolar entre outras finalidades), em especial a Resolução do FNDE nº 26 de

17.06.2013, sendo a convocação para envio de amostras e sua aprovação pela SEMED

exigência editalícia prevista no item 9 do Edital de Licitação,  ante a reprovação do produto,

DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para que possa haver a convocação das

demais licitantes classificadas para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 05/03/2018, às 11:26:35 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (7) - ARROZ INTEGRAL � classe: longo, fino, tipo I integral. O

produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética

inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de

1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a

partir da data de entrega. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor apresentou os

documentos conforme convocação inicial, em 15.01.2018. Naquela ocasião não houve o

envio dos documentos para  atendimento dos subitens 12.5.3 (Termo de Abertura e

Encerramento), 12.5.5 (Análise dos Índices contábeis), motivo pelo qual restou  prejudicada

ainda a análise do disposto no subitem 12.5.6. Após, a HORTRIGRAN foi convocada para o

lote 24, após desclassificação de fornecedor originalmente arrematante. Em 16.02.2018,

foram enviados os documentos convocados e, desta vez, atentou-se ao envio dos faltosos.

Analisando a documentação, infere-se que a Análise dos índices contábeis emitida por

contador da Empresa demonstraram Índice de Liquidez Geral igual a 0,61 (zero vírgula

sessenta e um). Desta forma, com fulcro no subitem 12.5.6 do Edital, decido inabilitar a

licitante, em atenção ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e para que

possamos dar continuidade ao certame.

 

    No dia 05/03/2018, às 11:27:37 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E
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EXPORTACAO LT, no lote (19) - CHARQUE BOVINO DIANTEIRO, curada, seca, a base,

de: carne bovina / sal, embalado a vácuo, com selo do órgão competente (sif, sie ou sim). O

produto deverá apresentar validade mínima de 60 (sessenta) dias a partir da data de entrega

na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor apresentou os

documentos conforme convocação inicial, em 15.01.2018. Naquela ocasião não houve o

envio dos documentos para  atendimento dos subitens 12.5.3 (Termo de Abertura e

Encerramento), 12.5.5 (Análise dos Índices contábeis), motivo pelo qual restou  prejudicada

ainda a análise do disposto no subitem 12.5.6. Após, a HORTRIGRAN foi convocada para o

lote 24, após desclassificação de fornecedor originalmente arrematante. Em 16.02.2018,

foram enviados os documentos convocados e, desta vez, atentou-se ao envio dos faltosos.

Analisando a documentação, infere-se que a Análise dos índices contábeis emitida por

contador da Empresa demonstraram Índice de Liquidez Geral igual a 0,61 (zero vírgula

sessenta e um). Desta forma, com fulcro no subitem 12.5.6 do Edital, decido inabilitar a

licitante, em atenção ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e para que

possamos dar continuidade ao certame.

 

    No dia 05/03/2018, às 11:27:47 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (20) - CREMOGEMA OU SIMILAR - MISTURA  À  BASE  DE

AMIDO  DE  MILHO,para mingaus, tipo cremo gema ou  similar,  pacote 200g.  O produto

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

unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor apresentou os

documentos conforme convocação inicial, em 15.01.2018. Naquela ocasião não houve o

envio dos documentos para  atendimento dos subitens 12.5.3 (Termo de Abertura e

Encerramento), 12.5.5 (Análise dos Índices contábeis), motivo pelo qual restou  prejudicada

ainda a análise do disposto no subitem 12.5.6. Após, a HORTRIGRAN foi convocada para o

lote 24, após desclassificação de fornecedor originalmente arrematante. Em 16.02.2018,

foram enviados os documentos convocados e, desta vez, atentou-se ao envio dos faltosos.

Analisando a documentação, infere-se que a Análise dos índices contábeis emitida por

contador da Empresa demonstraram Índice de Liquidez Geral igual a 0,61 (zero vírgula

sessenta e um). Desta forma, com fulcro no subitem 12.5.6 do Edital, decido inabilitar a

licitante, em atenção ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e para que

possamos dar continuidade ao certame.

 

    No dia 05/03/2018, às 11:44:44 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (24) - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO,

embalagem  de  polipropileno original  do fabricante  livre  de  umidade  e fragmentos

estranhos. Pacote  com  1kg.  O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis)

meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi:
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O fornecedor apresentou os documentos conforme convocação inicial, em 15.01.2018.

Naquela ocasião não houve o envio dos documentos para  atendimento dos subitens 12.5.3

(Termo de Abertura e Encerramento), 12.5.5 (Análise dos Índices contábeis), motivo pelo

qual restou  prejudicada ainda a análise do disposto no subitem 12.5.6. Após, a

HORTRIGRAN foi convocada para o lote 24, após desclassificação de fornecedor

originalmente arrematante. Em 16.02.2018, foram enviados os documentos convocados e,

desta vez, atentou-se ao envio dos faltosos. Analisando a documentação, infere-se que a

Análise dos índices contábeis emitida por contador da Empresa demonstraram Índice de

Liquidez Geral igual a 0,61 (zero vírgula sessenta e um). Desta forma, com fulcro no subitem

12.5.6 do Edital, decido inabilitar a licitante, em atenção ao Princípio da Vinculação ao

Instrumento Convocatório e para que possamos dar continuidade ao certame.

 

    No dia 05/03/2018, às 11:47:24 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (31) - LEITE LONGA VIDA INTEGRAL ISENTO DE LACTOSE,

por processamento uht (ultra hight temperature) embalagem de 1 litro. O produto deverá

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

requisitante. O motivo da desclassificação foi: O fornecedor apresentou os documentos

conforme convocação inicial, em 15.01.2018. Naquela ocasião não houve o envio dos

documentos para  atendimento dos subitens 12.5.3 (Termo de Abertura e Encerramento),

12.5.5 (Análise dos Índices contábeis), motivo pelo qual restou  prejudicada ainda a análise

do disposto no subitem 12.5.6. Após, a HORTRIGRAN foi convocada para o lote 24, após

desclassificação de fornecedor originalmente arrematante. Em 16.02.2018, foram enviados

os documentos convocados e, desta vez, atentou-se ao envio dos faltosos. Analisando a

documentação, infere-se que a Análise dos índices contábeis emitida por contador da

Empresa demonstraram Índice de Liquidez Geral igual a 0,61 (zero vírgula sessenta e um).

Desta forma, com fulcro no subitem 12.5.6 do Edital, decido inabilitar a licitante, em atenção

ao Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e para que possamos dar

continuidade ao certame.

 

    No dia 15/03/2018, às 10:38:49 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (2) -

ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE STÉVIA, natural, sem adição de açúcar, zero

calorias, 100% só stevia. ingredientes: água, edulcorantes naturais glicosídeos de steviol,

conservantes bensoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante: ácido cítrico. Sem

aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem acesulfame-k. unidades de 80 ml. O produto

deverá apresentar validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de entrega na unidade

requisitante. O motivo da desclassificação foi: A Secretaria Municipal de Educação

encaminhou Informativo pelo qual comunicou que não foi encaminhada a amostra para este

Lote no prazo previsto em Edital e na convocação, ainda que devidamente convocado por
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esta Pregoeira. Assim, visando atendimento às exigências contidas no Edital de Licitação

em cumprimento a normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para preparo de

merenda escolar entre outras finalidades), em especial a Resolução do FNDE nº 26 de

17.06.2013, sendo a convocação para envio de amostras exigência editalícia prevista no

item 9 do Edital de Licitação e, ante a ausência de envio do produto para análise da

amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para que possa haver a convocação das

demais licitantes classificadas para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 15/03/2018, às 10:43:07 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (2) - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO DE STÉVIA, natural, sem adição

de açúcar, zero calorias, 100% só stevia. ingredientes: água, edulcorantes naturais

glicosídeos de steviol, conservantes bensoato de sódio e sorbato de potássio, acidulante:

ácido cítrico. Sem aspartame, sem ciclamato, sem cacarina, sem acesulfame-k. unidades de

80 ml. O produto deverá apresentar validade mínima de 1 (um) ano a partir da data de

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

da Licitante para fins de elaboração de Relatório de Amostras convocadas no sistema para

envio à SEMED, verifiquei que não foi inserida marca para o produto ofertado no ato do

cadastro da proposta no sistema. No caso, tenho que analisar que o Edital de Licitação

previa a desclassificação de proposta que, ao ser cadastrada no sistema não tivesse

inserido marca. Desta forma, em vista do fato de que inúmeras propostas foram

desclassificadas no momento oportuno, não tendo-lhes sido facultado passar à fase de

lances justamente por este motivo, em estrita observância o edital, subitem 5.1.8 do edital.

Cumpre informar que conforme justificado no processo, no dia da abertura do Pregão o

sistema apresentou inconsistência, o que pode ter colaborado para a não desclassificação

desta Proposta em momento oportuno ainda que tenha descumprido regra do edital, razão

pela qual DECIDO DESCLASSIFICÁ-LA, em face dos princípios da vinculação ao

instrumento convocatório e da isonomia.

 

    No dia 15/03/2018, às 11:02:30 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

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

ALIMENTICIOS E, no lote (7) - ARROZ INTEGRAL � classe: longo, fino, tipo I integral. O

produto não deve apresentar mofo, substâncias nocivas, preparação final dietética

inadequada (empapamento). Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em pacotes de

1 kg, em polietileno, transparente, atóxico. Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a

partir da data de entrega. O motivo da desclassificação foi: A Secretaria Municipal de

Educação encaminhou Informativo pelo qual comunicou que não foi encaminhada a amostra

para este Lote no prazo previsto em Edital e na convocação, ainda que devidamente

convocado por esta Pregoeira. Assim, visando atendimento às exigências contidas no Edital
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de Licitação em cumprimento a normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para

preparo de merenda escolar entre outras finalidades), em especial a Resolução do FNDE nº

26 de 17.06.2013, sendo a convocação para envio de amostras exigência editalícia prevista

no item 9 do Edital de Licitação e, ante a ausência de envio do produto para análise da

amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para que possa haver a convocação das

demais licitantes classificadas para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 15/03/2018, às 11:27:04 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

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

ALIMENTICIOS E, no lote (20) - CREMOGEMA OU SIMILAR - MISTURA  À  BASE  DE

AMIDO  DE  MILHO,para mingaus, tipo cremo gema ou  similar,  pacote 200g.  O produto

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

unidade requisitante. O motivo da desclassificação foi: A Secretaria Municipal de Educação

encaminhou Informativo pelo qual comunicou que não foi encaminhada a amostra para este

Lote no prazo previsto em Edital e na convocação, ainda que devidamente convocado por

esta Pregoeira. Assim, visando atendimento às exigências contidas no Edital de Licitação

em cumprimento a normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para preparo de

merenda escolar entre outras finalidades), em especial a Resolução do FNDE nº 26 de

17.06.2013, sendo a convocação para envio de amostras exigência editalícia prevista no

item 9 do Edital de Licitação e, ante a ausência de envio do produto para análise da

amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para que possa haver a convocação das

demais licitantes classificadas para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 15/03/2018, às 11:34:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

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

ALIMENTICIOS E, no lote (23) - FARINHA DE TAPIOCA, CLASSE GRANULADA, TIPO 1,

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

embalagem 500 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses. O motivo da desclassificação

foi: A Secretaria Municipal de Educação encaminhou Informativo pelo qual comunicou que

não foi encaminhada a amostra para este Lote no prazo previsto em Edital e na convocação,

ainda que devidamente convocado por esta Pregoeira. Assim, visando atendimento às

exigências contidas no Edital de Licitação em cumprimento a normas inerentes ao objeto

(gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar entre outras finalidades), em

especial a Resolução do FNDE nº 26 de 17.06.2013, sendo a convocação para envio de

amostras exigência editalícia prevista no item 9 do Edital de Licitação e, ante a ausência de

envio do produto para análise da amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE

PROPOSTA com fulcro no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para

que possa haver a convocação das demais licitantes classificadas para o lote conforme
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prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 15/03/2018, às 12:04:35 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (32) - MACARRÃO CONCHINHA, a base de: farinha de trigo de sêmola

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

embalagens íntegras sem sinais de violação, pacote com 500 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: O fornecedor foi regularmente convocado

para envio de documentos, conforme mensagem em campo próprio, contudo, deixou de

atender à convocação, o que além de desatender ao instrumento convocatório, também

impede de aferir às condições de habilitação do pretenso fornecedor. Em vista do exposto,

DECIDO DESCLASSIFICAR a proposta da licitante, com fulcro nos princípios da vinculação

ao instrumento convocatório e da legalidade, com base no disposto no subitem 8.3.3 do

Edital, visando dar continuidade ao certame com a convocação de nova licitante classificada

para o lote, se houver.

 

    No dia 15/03/2018, às 12:13:21 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (35) -

MACARRÃO DE ARROZ TIPO ESPAGUETE, SEM OVOS, SEM GLÚTEN, LACTOSE E

GORDURAS TRANS. Ingredientes: farinha de arroz, emulsificante e471 e betacaroteno, a

embalagem deve ser atóxica, estar intacta e deve constar informação nutricional.

Embalagem contendo 500 g. Data de fabricação máxima de 30 dias. O motivo da

desclassificação foi: A Secretaria Municipal de Educação encaminhou Informativo pelo qual

comunicou que não foi encaminhada a amostra para este Lote no prazo previsto em Edital e

na convocação, ainda que devidamente convocado por esta Pregoeira. Assim, visando

atendimento às exigências contidas no Edital de Licitação em cumprimento a normas

inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para preparo de merenda escolar entre outras

finalidades), em especial a Resolução do FNDE nº 26 de 17.06.2013, sendo a convocação

para envio de amostras exigência editalícia prevista no item 9 do Edital de Licitação e, ante

a ausência de envio do produto para análise da amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A

PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da Vinculação ao Instrumento

Convocatório, até para que possa haver a convocação das demais licitantes classificadas

para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 03/04/2018, às 10:34:04 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - R. B. MONTEIRO LTDA - EPP, no lote (11) -

BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE, farinha de

trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal,

estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos e fermento biológico. Embalagem com
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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: A Secretaria Municipal de

Educação encaminhou Informativo pelo qual comunicou que não foi encaminhada a amostra

para este Lote no prazo previsto em Edital e na convocação, ainda que devidamente

convocado por esta Pregoeira. Assim, visando atendimento às exigências contidas no Edital

de Licitação em cumprimento a normas inerentes ao objeto (gêneros alimentícios para

preparo de merenda escolar entre outras finalidades), em especial a Resolução do FNDE nº

26 de 17.06.2013, sendo a convocação para envio de amostras exigência editalícia prevista

no item 9 do Edital de Licitação e, ante a ausência de envio do produto para análise da

amostra, DEDICO DESCLASSIFICAR A PRESENTE PROPOSTA com fulcro no Princípio da

Vinculação ao Instrumento Convocatório, até para que possa haver a convocação das

demais licitantes classificadas para o lote conforme prevê o subitem 9.1.6.1 do Edital.

 

    No dia 09/04/2018, às 12:03:41 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - TW SILVA COMERCIO LTDA, no lote (7) - ARROZ

INTEGRAL � classe: longo, fino, tipo I integral. O produto não deve apresentar mofo,

substâncias nocivas, preparação final dietética inadequada (empapamento). Embalagem:

deve estar intacta, acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno, transparente, atóxico.

Prazo de validade mínimo 12 meses a contar a partir da data de entrega. O motivo da

desclassificação foi: Em vista do pedido de desclassificação do fornecedor arrematante no

chat do lote, considerando o lapso temporal em que este Pregão está em curso, que exige a

adoção das providencias no sentido de concluir o certame, sendo a proposta ora

desclassificada a terceira colocada para o lote, é medida que se impõe deferir o pedido do

fornecedor, desclassificando assim sua proposta, para encerrar em definitivo a situação do

lote.

 

    No dia 09/04/2018, às 12:35:25 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

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

ALIMENTICIOS E, no lote (8) - 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: Em vista do pedido de

desclassificação do fornecedor NG COM. consignado no chat do lote, considerando o lapso

temporal em que este Pregão está em curso, fato que demanda total esforço no sentido de

adotar as medidas imprescindíveis para a sua conclusão,  sendo a proposta ora

desclassificada a segunda colocada para o lote, é medida que se impõe deferir o pedido do

fornecedor, desclassificando assim sua proposta, para encerrar em definitivo a situação do

lote.

 

    No dia 09/04/2018, às 13:07:41 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassif icou o fornecedor - REGIONAL COMERCIO SERVICOS E
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REPRESENTACOES COMERC, no lote (11) - BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL, SEM

LACTOSE E SEM PROTEÍNA DO LEITE, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido

fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, açúcar, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos

químicos e fermento biológico. Embalagem com 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: O último fornecedor classificado pelo sistema como arrematante para o

lote, muito embora convocado para manifestar-se quanto ao interesse de apresentar

amostra conforme exigência contida no Edital quedou-se inerte durante todo o prazo que lhe

foi conferido. Desta forma, em vista do lapso temporal transcorrido entre abertura de

propostas e a presente data, em razão da necessidade da Administração de obter os

materiais e produtos licitados nestes autos, decido desclassificar a licitante, com vistas a

encerrar a situação do lote.

 

    No dia 10/04/2018, às 12:25:40 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME, no lote (8) - 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: Considerando que houve a desclassificação dos primeiros classificados

para o Lote, ante a necessidade de imprimir maior celeridade ao procedimento,

convocamos, por meio de mensagem em campo próprio do sistema, todos os licitantes

classificados para o lote, consignando prazo para que manifestassem-se quanto à intenção

de apresentar amostras. Findo o prazo, não houve manifestação de nenhum dos

classificados. É medida que se impõe então, desclassificar os fornecedores remanescentes,

em vista da urgente necessidade de concluir o certame, em especial por não terem atendido

convocação desta Pregoeira para manifestarem-se no sistema, em homenagem aos

princípios da celeridade e do interesse público.

 

    No dia 10/04/2018, às 12:25:49 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E

EXPORTACAO LT, no lote (8) - 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: Considerando que houve a

desclassificação dos primeiros classificados para o Lote, ante a necessidade de imprimir

maior celeridade ao procedimento, convocamos, por meio de mensagem em campo próprio

do sistema, todos os licitantes classificados para o lote, consignando prazo para que

manifestassem-se quanto à intenção de apresentar amostras. Findo o prazo, não houve

manifestação de nenhum dos classificados. É medida que se impõe então, desclassificar os

fornecedores remanescentes, em vista da urgente necessidade de concluir o certame, em

especial por não terem atendido convocação desta Pregoeira para manifestarem-se no

sistema, em homenagem aos princípios da celeridade e do interesse público.
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    No dia 10/04/2018, às 12:25:57 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

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

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: Considerando que houve a desclassificação dos primeiros classificados

para o Lote, ante a necessidade de imprimir maior celeridade ao procedimento,

convocamos, por meio de mensagem em campo próprio do sistema, todos os licitantes

classificados para o lote, consignando prazo para que manifestassem-se quanto à intenção

de apresentar amostras. Findo o prazo, não houve manifestação de nenhum dos

classificados. É medida que se impõe então, desclassificar os fornecedores remanescentes,

em vista da urgente necessidade de concluir o certame, em especial por não terem atendido

convocação desta Pregoeira para manifestarem-se no sistema, em homenagem aos

princípios da celeridade e do interesse público.

 

    No dia 10/04/2018, às 12:26:04 horas, o Pregoeiro da licitação - TATIANE MARIANO

SILVA - desclassificou o fornecedor - HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI ME, no lote (8) - 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: Considerando que houve a desclassificação

dos primeiros classificados para o Lote, ante a necessidade de imprimir maior celeridade ao

procedimento, convocamos, por meio de mensagem em campo próprio do sistema, todos os

licitantes classificados para o lote, consignando prazo para que manifestassem-se quanto à

intenção de apresentar amostras. Findo o prazo, não houve manifestação de nenhum dos

classificados. É medida que se impõe então, desclassificar os fornecedores remanescentes,

em vista da urgente necessidade de concluir o certame, em especial por não terem atendido

convocação desta Pregoeira para manifestarem-se no sistema, em homenagem aos

princípios da celeridade e do interesse público.

 

    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.

 

TATIANE MARIANO SILVA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE
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Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
07.747.780/0001-87 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA

04.386.547/0001-28 ARIS ALIMENTOS LTDA EPP

07.529.552/0001-30 HLX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI ME

22.825.574/0001-31 HORTIGRAN DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

12.331.679/0001-80 N G COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E

18.171.499/0001-65 NOVA ROVER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

08.786.974/0001-54 R. B. MONTEIRO LTDA - EPP

27.048.093/0001-80 REGIONAL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES COMERC

05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

34.467.753/0001-23 ROLDAO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME

13.662.140/0001-77 RR DE SOUZA & CIA LTDA - ME

39.787.056/0001-73 TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A.

11.721.022/0001-67 TW SILVA COMERCIO LTDA
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