
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 02.00432.2017)

 

     às 10:35:47 horas do dia 06/04/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

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

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

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

02.00432.2017 - 2018/033/2018 que tem por objeto Registro de Preços para a AQUISIÇÃO

DE MARMITEX E KIT LANCHE, visando atender as necessidades da Administração Pública

Direta e Indireta do Município de Porto Velho, em especial a Secretaria Municipal de

Assistência Social e Família  SEMASF e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 

SEMES,.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 630 g, acondicionada em

embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica

descartável. Contendo acompanhamento:01  (uma) porção de arroz,01  (uma) porção de

feijão, 01  (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de  (batatas, legumes, cremes,

verduras cozidas ou massas); prato principal: 01  (uma) porção de prato protéico (carne

bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas  (assado, cozido, refogado

ou frito); sobremesa:01 (uma)porção  (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100%

fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.

Data-Hora Fornecedor Proposta

29/03/2018 16:08:56:777 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA  R$ 248.611,20

05/04/2018 18:54:22:374 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA EPP  R$ 1.800.000,00

29/03/2018 13:17:57:310 ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
EPP  R$ 248.611,00

05/04/2018 18:34:12:835 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME  R$ 1.800.000,00

05/04/2018 16:26:26:471 T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP  R$ 2.000.000,00

05/04/2018 15:23:13:593 NUTRI BRASIL LTDA - ME  R$ 248.611,20

29/03/2018 15:55:31:087 ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE
NUTR  R$ 248.000,00

05/04/2018 17:01:10:848 CELIA M. FERREIRA ME  R$ 248.611,00

29/03/2018 18:50:00:043 GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA  R$ 248.000,00

02/04/2018 13:38:45:048 F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 248.611,20

28/03/2018 14:28:43:488 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME  R$ 22,80

03/04/2018 11:01:42:535 BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME  R$ 245.012,88
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Lote (2) - KIT LANCHE: acondicionada em  embalagem descartável, deverá ser composto

de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de

fruta 100% natural,  em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de

hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma)

fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de

maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo,

croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de

cardápio em anexo.

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

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 630 g, acondicionada em

embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de colher plástica

descartável. Contendo acompanhamento:01  (uma) porção de arroz,01  (uma) porção de

feijão, 01  (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de  (batatas, legumes, cremes,

verduras cozidas ou massas); prato principal: 01  (uma) porção de prato protéico (carne

bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas  (assado, cozido, refogado

ou frito); sobremesa:01 (uma)porção  (frutas); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100%

fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios em anexo.

Data-Hora Fornecedor Proposta

04/04/2018 17:06:31:001 NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA  R$ 2.431.535,66

29/03/2018 16:08:56:777 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA  R$ 2.431.535,66

05/04/2018 18:08:10:493 NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI  R$ 2.431.535,66

05/04/2018 18:54:22:374 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA EPP  R$ 1.800.000,00

29/03/2018 13:17:57:310 ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
EPP  R$ 2.431.535,00

05/04/2018 18:34:12:835 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME  R$ 1.800.000,00

05/04/2018 16:26:26:471 T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP  R$ 2.000.000,00

05/04/2018 15:23:13:593 NUTRI BRASIL LTDA - ME  R$ 2.431.535,66

29/03/2018 15:55:31:087 ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE
NUTR  R$ 2.431.000,00

05/04/2018 17:01:10:848 CELIA M. FERREIRA ME  R$ 2.431.535,00

29/03/2018 18:50:00:043 GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA  R$ 2.400.000,00

02/04/2018 13:38:45:048 F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 2.431.535,66

28/03/2018 14:28:43:488 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME  R$ 13,69

03/04/2018 11:01:42:535 BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME  R$ 2.380.027,60

Data-Hora Fornecedor Lance

28/03/2018 14:28:43:488 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME  R$ 22,80

06/04/2018 11:18:42:625 BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME  R$ 178.000,00

06/04/2018 11:18:43:239 CELIA M. FERREIRA ME  R$ 179.999,00

06/04/2018 11:18:20:663 ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
EPP  R$ 180.000,00
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Lote (2) - KIT LANCHE: acondicionada em  embalagem descartável, deverá ser composto

de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural ou polpa de

fruta 100% natural,  em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de

hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma)

fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de

maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo,

croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de

cardápio em anexo.

 

    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 06/04/2018, às 11:21:03 horas, no lote (1) - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com

06/04/2018 11:17:40:122 F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 193.900,00

06/04/2018 11:17:10:249 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME  R$ 194.000,00

06/04/2018 11:15:14:529 NUTRI BRASIL LTDA - ME  R$ 239.999,00

29/03/2018 15:55:31:087 ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE
NUTR  R$ 248.000,00

29/03/2018 18:50:00:043 GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA  R$ 248.000,00

29/03/2018 16:08:56:777 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA  R$ 248.611,20

06/04/2018 11:14:24:400 T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP  R$ 250.000,00

05/04/2018 18:54:22:374 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA EPP  R$ 1.800.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/03/2018 14:28:43:488 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME  R$ 13,69

06/04/2018 11:32:23:324 ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA
EPP  R$ 1.174.000,00

06/04/2018 11:32:28:475 CELIA M. FERREIRA ME  R$ 1.176.500,00

06/04/2018 11:31:32:599 F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI - ME  R$ 1.186.000,00

06/04/2018 11:29:28:555 BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME  R$ 1.200.000,00

06/04/2018 11:24:32:048 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME  R$ 1.250.000,00

06/04/2018 10:54:46:496 NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI  R$ 1.776.140,00

05/04/2018 18:54:22:374 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA EPP  R$ 1.800.000,00

06/04/2018 11:28:44:776 NUTRI BRASIL LTDA - ME  R$ 1.988.000,00

06/04/2018 11:26:58:106 T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP  R$ 1.988.400,00

06/04/2018 11:06:33:014 NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA  R$ 2.399.999,99

29/03/2018 18:50:00:043 GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA  R$ 2.400.000,00

29/03/2018 15:55:31:087 ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE
NUTR  R$ 2.431.000,00

29/03/2018 16:08:56:777 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA  R$ 2.431.535,66
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peso mínimo de 630 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três

divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01  (uma)

porção de arroz,01  (uma) porção de feijão, 01  (uma) porção de salada crua, 01 (uma)

porção de  (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01

(uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de

diferentes formas  (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção  (frutas);

01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme

sugestões de cardápios em anexo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/04/2018, às 11:42:08 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:42:08 horas, no lote (1) - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com

peso mínimo de 630 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três

divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01  (uma)

porção de arroz,01  (uma) porção de feijão, 01  (uma) porção de salada crua, 01 (uma)

porção de  (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01

(uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de

diferentes formas  (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção  (frutas);

01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme

sugestões de cardápios em anexo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

- desclassificou o fornecedor: CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. No dia

09/05/2018, às 11:31:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 11:31:26 horas, no lote (1) - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com

peso mínimo de 630 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três

divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01  (uma)

porção de arroz,01  (uma) porção de feijão, 01  (uma) porção de salada crua, 01 (uma)

porção de  (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01

(uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de

diferentes formas  (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção  (frutas);

01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme

sugestões de cardápios em anexo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro empresa BRASIL INDUSTRIA

ALIMENTICIA EIRELI - ME  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

30 minutos, motivadamente, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2,

11.2.1, 11.2.2, 11.3 e 11.4 do edital. No dia 09/05/2018, às 12:18:48 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 09/05/2018, às 12:18:48 horas, no lote (1) - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com

peso mínimo de 630 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três

divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01  (uma)

porção de arroz,01  (uma) porção de feijão, 01  (uma) porção de salada crua, 01 (uma)

porção de  (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01

(uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de

diferentes formas  (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção  (frutas);

01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme

sugestões de cardápios em anexo. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal.

 

    No dia 09/05/2018, às 12:18:48 horas, no lote (1) - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com

peso mínimo de 630 g, acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três

divisórias, acompanha de colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01  (uma)

porção de arroz,01  (uma) porção de feijão, 01  (uma) porção de salada crua, 01 (uma)

porção de  (batatas, legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01

(uma) porção de prato protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de

diferentes formas  (assado, cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção  (frutas);

01 (um) suco de frutas natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme

sugestões de cardápios em anexo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto

do lote da licitação á empresa BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME com o valor

R$ 177.953,28.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:37:48 horas, no lote (2) - KIT LANCHE: acondicionada em

embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...);

01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01

(um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia

de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha

de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha,

bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme

sugestão de cardápio em anexo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

06/04/2018, às 11:42:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 06/04/2018, às 11:42:45 horas, no lote (2) - KIT LANCHE: acondicionada em

embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...);

01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01

(um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia

de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha
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de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha,

bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme

sugestão de cardápio em anexo. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA -

desclassificou o fornecedor: CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME. No dia

09/05/2018, às 11:32:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 11:32:30 horas, no lote (2) - KIT LANCHE: acondicionada em

embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...);

01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01

(um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia

de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha

de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha,

bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme

sugestão de cardápio em anexo. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro empresa ELLO COMERCIO E SERVICOS DE

ALIMENTACAO LTDA EPP   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

30 minutos, motivadamente, conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02,

Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2,

11.2.1, 11.2.2, 11.3 e 11.4 do edital. No dia 09/05/2018, às 12:19:26 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/05/2018, às 12:19:26 horas, no lote (2) - KIT LANCHE: acondicionada em

embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...);

01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01

(um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia

de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha

de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha,

bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme

sugestão de cardápio em anexo. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudicamos por Ofertar a Proposta Mais Vantajosa para

Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus anexos, Bem como

não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal.

 

    No dia 09/05/2018, às 12:19:26 horas, no lote (2) - KIT LANCHE: acondicionada em

embalagem descartável, deverá ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...);

01 (um) suco de frutas natural ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01

(um) sanduíche: pão de hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia

de presunto e 01 (uma) fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha
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de alface, molho de maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha,

bolinha de queijo, croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme

sugestão de cardápio em anexo. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA EPP

com o valor R$ 1.172.252,40.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:42:07 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CALECHE COMERCIO E SERVICOS

LTDA-ME, no lote (1) - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, com peso mínimo de 630 g,

acondicionada em embalagem descartável tipo bandeja, com três divisórias, acompanha de

colher plástica descartável. Contendo acompanhamento:01  (uma) porção de arroz,01

(uma) porção de feijão, 01  (uma) porção de salada crua, 01 (uma) porção de  (batatas,

legumes, cremes, verduras cozidas ou massas); prato principal: 01  (uma) porção de prato

protéico (carne bovina, suína, frango ou peixe) preparados de diferentes formas  (assado,

cozido, refogado ou frito); sobremesa:01 (uma)porção  (frutas); 01 (um) suco de frutas

natural ou polpa 100% fruta, em embalagem de 200ml, conforme sugestões de cardápios

em anexo. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa CALECHE

COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, no Lote 01, por apresentar preços inexequiveis.

 

    No dia 06/04/2018, às 11:42:44 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - CALECHE COMERCIO E SERVICOS

LTDA-ME, no lote (2) - KIT LANCHE: acondicionada em  embalagem descartável, deverá

ser composto de 01 (uma) fruta (maçã/banana/tangerina...); 01 (um) suco de frutas natural

ou polpa de fruta 100% natural, em embalagem de 200ml; 01 (um) sanduíche: pão de

hambúrguer/francês, tamanho tradicional, contendo: 01 (uma) fatia de presunto e 01 (uma)

fatia de queijo mussarela, 01 (uma) rodela de tomate, 01 (uma) folha de alface, molho de

maionese ou molho rosé. 01 (uma) porção média de salgados (saltenha, bolinha de queijo,

croquete, coxinha de frango), 01 fatia média de torta de frango, conforme sugestão de

cardápio em anexo. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a empresa

CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, no Lote 02, por apresentar preços

inexequiveis.

 

    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.

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

CARLOS GUILHERME GRABNER
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Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

ANDRE LOPES SHOCKNESS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
01.940.128/0001-06 AMAZON TRAINNER VIAGENS E TURISMOS LTDA EPP

08.812.310/0001-12 BRASIL INDUSTRIA ALIMENTICIA EIRELI - ME

17.079.925/0001-72 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

10.234.860/0001-43 CELIA M. FERREIRA ME

08.821.893/0001-48 ELLO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA EPP

02.134.947/0001-10 F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI - ME

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA

11.219.308/0001-49 GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA

12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME

69.626.349/0001-30 NUTRI BRASIL LTDA - ME

05.142.508/0001-48 NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI

02.540.779/0001-63 NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA

05.307.646/0001-30 ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTACAO E SERVICOS DE NUTR

17.515.170/0001-01 T. DE A. SARAIVA EVENTOS E BUFFET - EPP
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