
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2019/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00267/2018)

 

     às 11:31:23 horas do dia 21/01/2019 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

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

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

02.00267/2018 - 2019/147/2018 que tem por objeto ERRATA - Registro de preços pelo

prazo de 12 (doze) meses, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

(CAFÉ EM PÓ 500G, AÇÚCAR CRISTAL 2KG E RECARGA DE GÁS DE 13KG E 45KG).

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial

brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos.

a marca deve possuir certificado no PQC (programa de qualidade do café), da ABIC, em

plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com

nota de qualidade global mínima de 6 pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do

café e laudo de análise de microscopia do café, com no máximo 1% de impureza.

embalagem tipo alto vácuo puro em pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g.

Rotulagem impressa no pacote; não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com

a descrição do produto; devendo obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e

alterações posteriores. Validade mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação

e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do

produto, poderão ter transcorridos, no máximo,

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/01/2019 14:00:41:150 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 500.000,00

21/01/2019 09:16:21:239 CAFE PACAEMBU LTDA  R$ 276.682,56

16/01/2019 19:32:22:917 D G IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICI  R$ 276.682,56

16/01/2019 11:44:00:704 ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME  R$ 468.160,00

18/01/2019 11:44:32:236 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 276.682,56

20/01/2019 22:27:50:942 FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA-ME  R$ 275.000,00

21/01/2019 10:09:30:357 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME  R$ 276.448,48

18/01/2019 15:14:48:039 L NORTH COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO
ALIMENTOS E  R$ 276.682,56

20/01/2019 22:34:24:207 MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI  R$ 274.000,00

18/01/2019 12:00:36:721 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 300.000,00
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Lote (2) - Açúcar cristal pacote com 2kg, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca.

Embalagem em pietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade mínima de 12 meses, de acordo com as normas e/ou

resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade similar as marcas Itamarati e doce menor.

Lote (3) - Recarga de gás butano de 13 kg.

Lote (4) - Recarga de gás butano de 45 kg

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial

brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos.

a marca deve possuir certificado no PQC (programa de qualidade do café), da ABIC, em

plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com

nota de qualidade global mínima de 6 pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do

café e laudo de análise de microscopia do café, com no máximo 1% de impureza.

embalagem tipo alto vácuo puro em pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g.

Rotulagem impressa no pacote; não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com

a descrição do produto; devendo obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e

alterações posteriores. Validade mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação

e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do

produto, poderão ter transcorridos, no máximo,

16/01/2019 10:47:37:244 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 276.682,50

18/01/2019 11:38:33:322 P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA - ME  R$ 276.682,56

Data-Hora Fornecedor Proposta

19/01/2019 14:00:41:150 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 500.000,00

16/01/2019 19:32:22:917 D G IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICI  R$ 87.361,56

16/01/2019 11:44:00:704 ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME  R$ 186.670,00

18/01/2019 11:44:32:236 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 87.361,56

18/01/2019 15:14:48:039 L NORTH COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO
ALIMENTOS E  R$ 87.361,56

16/01/2019 10:47:37:244 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 87.361,50

18/01/2019 11:38:33:322 P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA - ME  R$ 87.361,56

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/01/2019 11:42:42:505 NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 165.198,12

21/01/2019 09:10:23:621 SANGELA HANNA RODRIGUES AYDEN  R$ 165.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/01/2019 11:42:42:505 NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 63.883,56

21/01/2019 09:10:23:621 SANGELA HANNA RODRIGUES AYDEN  R$ 63.000,00
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Lote (2) - Açúcar cristal pacote com 2kg, sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca.

Embalagem em pietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante,

data de fabricação, prazo de validade mínima de 12 meses, de acordo com as normas e/ou

resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade similar as marcas Itamarati e doce menor.

Lote (3) - Recarga de gás butano de 13 kg.

Lote (4) - Recarga de gás butano de 45 kg

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

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

Data-Hora Fornecedor Lance

21/01/2019 11:49:09:939 CAFE PACAEMBU LTDA  R$ 167.000,00

21/01/2019 11:48:06:891 MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI  R$ 176.800,00

21/01/2019 11:47:53:424 L NORTH COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO
ALIMENTOS E  R$ 179.500,00

21/01/2019 11:45:16:229 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 187.999,99

21/01/2019 11:51:06:697 FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA-ME  R$ 198.900,00

21/01/2019 11:50:41:201 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME  R$ 198.999,99

21/01/2019 11:43:07:782 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 207.000,00

21/01/2019 11:42:05:638 P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA - ME  R$ 218.888,73

21/01/2019 11:45:15:293 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 228.462,08

21/01/2019 11:41:39:402 D G IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICI  R$ 239.999,89

18/01/2019 12:00:36:721 HOLANDA PAPELARIA EIRELI  R$ 300.000,00

16/01/2019 11:44:00:704 ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME  R$ 468.160,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/01/2019 12:14:22:484 D G IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICI  R$ 67.387,86

21/01/2019 12:14:20:885 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  R$ 67.387,87

21/01/2019 12:02:20:465 L NORTH COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO
ALIMENTOS E  R$ 70.125,00

21/01/2019 11:51:23:268 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP  R$ 79.900,00

21/01/2019 11:51:05:404 TW SILVA COMERCIO LTDA  R$ 80.499,98

21/01/2019 11:51:04:434 P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA - ME  R$ 80.999,90

16/01/2019 11:44:00:704 ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME  R$ 186.670,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/01/2019 12:26:03:383 NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 148.339,90

21/01/2019 12:26:02:210 SANGELA HANNA RODRIGUES AYDEN  R$ 148.340,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/01/2019 12:49:48:583 SANGELA HANNA RODRIGUES AYDEN  R$ 55.000,00

21/01/2019 12:49:49:902 NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA  R$ 57.407,04
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disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

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

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 21/01/2019, às 11:56:28 horas, no lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria

superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de

grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC

(programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do

café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6

pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de

microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. embalagem tipo alto vácuo puro em

pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g. Rotulagem impressa no pacote;

não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo

obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade

mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá

ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos,

no máximo, -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/01/2019, às

11:36:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 28/01/2019, às 11:36:06 horas, no lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria

superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de

grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC

(programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do

café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6

pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de

microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. embalagem tipo alto vácuo puro em

pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g. Rotulagem impressa no pacote;

não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo

obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade

mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá

ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos,

no máximo, -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

CAFE PACAEMBU LTDA. No dia 01/02/2019, às 11:01:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 01/02/2019, às 11:01:12 horas, no lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria

superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de

grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC

(programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do
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café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6

pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de

microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. embalagem tipo alto vácuo puro em

pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g. Rotulagem impressa no pacote;

não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo

obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade

mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá

ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos,

no máximo, -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI. No dia 05/02/2019, às 11:01:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/02/2019, às 11:01:23 horas, no lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria

superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de

grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC

(programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do

café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6

pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de

microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. embalagem tipo alto vácuo puro em

pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g. Rotulagem impressa no pacote;

não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo

obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade

mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá

ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos,

no máximo, -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: O coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor:

L NORTH COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ALIMENTOS E. No dia 12/02/2019,

às 11:50:18 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2019, às 11:50:18 horas, no lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria

superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de

grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC

(programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do

café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6

pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de

microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. embalagem tipo alto vácuo puro em

pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g. Rotulagem impressa no pacote;

não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo

obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade
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mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá

ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos,

no máximo, -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio,

Parecer Contábil, Declaro a empresa TW SILVA COMERCIO LTDA, vencedora no lote 01,

por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.2 do edital e seus subitens. No dia 12/02/2019, às

13:22:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2019, às 13:22:20 horas, no lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria

superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de

grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC

(programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do

café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6

pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de

microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. embalagem tipo alto vácuo puro em

pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g. Rotulagem impressa no pacote;

não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo

obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade

mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá

ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos,

no máximo, -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta

mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o

lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 11.2. e 11.2.1.

 

    No dia 12/02/2019, às 13:22:20 horas, no lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria

superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de

grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC

(programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do

café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6

pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de

microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. embalagem tipo alto vácuo puro em

pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g. Rotulagem impressa no pacote;

não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo

obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade

mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá

ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos,
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no máximo, -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa TW SILVA COMERCIO LTDA com o valor R$ 187.966,24.

 

    No dia 21/01/2019, às 12:16:14 horas, no lote (2) - Açúcar cristal pacote com 2kg,

sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em pietileno, contendo dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima

de 12 meses, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade

similar as marcas Itamarati e doce menor. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 12/02/2019, às 11:54:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2019, às 11:54:34 horas, no lote (2) - Açúcar cristal pacote com 2kg,

sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em pietileno, contendo dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima

de 12 meses, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade

similar as marcas Itamarati e doce menor. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando a análise por parte da

Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro a empresa D G IMP. E EXP. DE

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, vencedora no lote 02, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e o

subitem 11.2 do edital e seus subiten. No dia 12/02/2019, às 13:23:54 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2019, às 13:23:54 horas, no lote (2) - Açúcar cristal pacote com 2kg,

sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em pietileno, contendo dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima

de 12 meses, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade

similar as marcas Itamarati e doce menor. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando o atendimento às exigências editalícias,

apresentação da proposta mais vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado

pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem

11.2. e 11.2.1.

 

    No dia 12/02/2019, às 13:23:54 horas, no lote (2) - Açúcar cristal pacote com 2kg,

sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem em pietileno, contendo dados de

identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade mínima

de 12 meses, de acordo com as normas e/ou resoluções vigentes da Anvisa, com qualidade

similar as marcas Itamarati e doce menor. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa D G IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS
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ALIMENTICI com o valor R$ 67.201,20.

 

    No dia 21/01/2019, às 12:27:45 horas, no lote (3) - Recarga de gás butano de 13 kg. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 12/02/2019, às 11:58:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2019, às 11:58:48 horas, no lote (3) - Recarga de gás butano de 13 kg. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro

a empresa NOVIDADE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA, vencedora no lote 03, por

Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.2 do edital e seus subitens. No dia 12/02/2019, às

13:32:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2019, às 13:32:03 horas, no lote (3) - Recarga de gás butano de 13 kg. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 11.2. e 11.2.1.

 

    No dia 12/02/2019, às 13:32:03 horas, no lote (3) - Recarga de gás butano de 13 kg. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com o valor R$ 148.334,31.

 

    No dia 21/01/2019, às 13:02:40 horas, no lote (4) - Recarga de gás butano de 45 kg -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 05/02/2019, às 11:23:01 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 05/02/2019, às 11:23:01 horas, no lote (4) - Recarga de gás butano de 45 kg -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O

coordenador - ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - desclassificou o fornecedor: SANGELA

HANNA RODRIGUES AYDEN. No dia 12/02/2019, às 12:00:59 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 12/02/2019, às 12:00:59 horas, no lote (4) - Recarga de gás butano de 45 kg -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando a análise por parte da Pregoeira, Equipe de Apoio, Parecer Contábil, Declaro

a empresa NOVIDADE COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA, vencedora no lote 04, por
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Ofertar a Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O

prazo para manifestação de recurso é de 1(uma)hora, motivadamente conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e o subitem 11.2 do edital e seus subitens. No dia 12/02/2019, às

13:32:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 12/02/2019, às 13:32:21 horas, no lote (4) - Recarga de gás butano de 45 kg -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Considerando o atendimento às exigências editalícias, apresentação da proposta mais

vantajosa à Administração e esgotado o prazo estipulado pelo pregoeiro, ADJUDICO o lote

em favor da licitante, conforme me autoriza o subitem 11.2. e 11.2.1.

 

    No dia 12/02/2019, às 13:32:21 horas, no lote (4) - Recarga de gás butano de 45 kg -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa

NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA com o valor R$ 57.407,04.

 

    No dia 28/01/2019, às 11:36:04 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - CAFE PACAEMBU LTDA, no lote (1) - Café em pó

torrado e moído, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um

máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve

possuir certificado no PQC (programa de qualidade do café), da ABIC, em plena validade,

ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de qualidade

global mínima de 6 pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de

análise de microscopia do café, com no máximo 1% de impureza. embalagem tipo alto

vácuo puro em pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g. Rotulagem

impressa no pacote; não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com a descrição

do produto; devendo obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações

posteriores. Validade mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação e prazo

de validade, que deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do produto,

poderão ter transcorridos, no máximo,. O motivo da desclassificação foi: Conforme

mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação e

proposta, da empresa CAFE PACAEMBU LTDA , e considerando que a empresa ate o

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

desclassificar a empresa. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da

Lei nº 10.520/02,bem como as previstas nos  itens 5.1.9 e 6.1 do edital e demais normas

pertinentes.

 

    No dia 01/02/2019, às 11:01:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI, no

lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria superior, tipo 2/6 COB (classificação oficial
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brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com defeitos pretos, verdes e ardidos.

a marca deve possuir certificado no PQC (programa de qualidade do café), da ABIC, em

plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com

nota de qualidade global mínima de 6 pontos e máxima de 7,3 pontos na escala sensorial do

café e laudo de análise de microscopia do café, com no máximo 1% de impureza.

embalagem tipo alto vácuo puro em pacote aluminizado (tijolo compacto), pacote com 500 g.

Rotulagem impressa no pacote; não sendo aceita a presença de etiqueta auto adesiva com

a descrição do produto; devendo obedecer as exigências das RDC 277/05 e RDC/2002 e

alterações posteriores. Validade mínima: deverá constar na embalagem a data de fabricação

e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses; no ato da entrega do

produto, poderão ter transcorridos, no máximo,. O motivo da desclassificação foi: Conforme

mensagem enviada no Chat, solicitando o envio das documentações de habilitação e

proposta, da empresa MICRON GENEROS ALIMENTICIOS � EIRELI,  e considerando que a

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

decide por desclassificar a empresa. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no

art. 7º da Lei nº 10.520/02,bem como as previstas nos  itens 5.1.9 e 6.1 do edital e demais

normas.

 

    No dia 05/02/2019, às 11:01:22 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - L NORTH COMERCIO IMPORTACAO

EXPORTACAO ALIMENTOS E, no lote (1) - Café em pó torrado e moído, categoria superior,

tipo 2/6 COB (classificação oficial brasileira) com um máximo de 20% em peso de grão com

defeitos pretos, verdes e ardidos. a marca deve possuir certificado no PQC (programa de

qualidade do café), da ABIC, em plena validade, ou laudo de avaliação do café, emitido por

laboratório especializado, com nota de qualidade global mínima de 6 pontos e máxima de

7,3 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com no

máximo 1% de impureza. embalagem tipo alto vácuo puro em pacote aluminizado (tijolo

compacto), pacote com 500 g. Rotulagem impressa no pacote; não sendo aceita a presença

de etiqueta auto adesiva com a descrição do produto; devendo obedecer as exigências das

RDC 277/05 e RDC/2002 e alterações posteriores. Validade mínima: deverá constar na

embalagem a data de fabricação e prazo de validade, que deverá ser de, no mínimo 12

(doze) meses; no ato da entrega do produto, poderão ter transcorridos, no máximo,. O

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

das documentações de habilitação e proposta, da empresa L NORTH COMERCIO

IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO ALIMENTOS , e considerando que a empresa ate o

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

desclassificar a empresa. Ficando a licitante sujeita as penalidades constantes no art. 7º da

Lei nº 10.520/02,bem como as previstas nos itens 5.1.9 e 6.1 do edital e demais normas

pertinentes.
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    No dia 05/02/2019, às 11:23:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ERINEIDE ARAUJO DOS

SANTOS - desclassificou o fornecedor - SANGELA HANNA RODRIGUES AYDEN, no lote

(4) - Recarga de gás butano de 45 kg. O motivo da desclassificação foi: DESCLASSIFICO a

empresa SANGELA HANNA RODRIGUES AYDEN, por descumprir o subitem 10.3., alínea

(f) do Edital por não apresentar a Certidão de débitos relativos a tributos Federais.

Considerando o item 10.1.1, foi efetuado a consulta �on line� no SICAF, em relação à

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à qualificação econômico-financeira

da licitante, porém a empresa não e cadastrada.

 

    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.

 

ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS

Pregoeiro da disputa

 

CARLOS GUILHERME GRABNER

Autoridade Competente

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
72.861.461/0001-60 CAFE PACAEMBU LTDA

12.877.273/0001-06 D G IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICI

09.381.459/0001-57 ES INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA ME

05.858.023/0001-55 FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA-ME

63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

22.276.236/0001-98 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO - ME

20.973.299/0001-78 L NORTH COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO ALIMENTOS E

30.433.982/0001-76 MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

11.517.200/0002-13 MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI

15.897.556/0001-08 NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

29.331.151/0001-04 P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA - ME

05.555.440/0001-29 ROAD COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

29.446.389/0001-85 SANGELA HANNA RODRIGUES AYDEN

11.721.022/0001-67 TW SILVA COMERCIO LTDA
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