
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – SML

Processo: 08.00009/2017
Pregão Eletrônico n. 141/2018/SML/PVH
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
NUTRIÇÃO  E  DIETÉTICA,  PARA  PREPARO  E  DISTRIBUIÇÃO  DE  ALIMENTAÇÃO
HOSPITALAR DE FORMA CONTÍNUA, COMPREENDENDO DESJEJUM, COLAÇÃO, ALMOÇO,
LANCHE, JANTAR, CEIA, DIETA ENTERAL, FÓRMULA LÁCTEA, CAFÉ, LEITE E ÁGUA A
PACIENTES,  ACOMPANHANTES,  SERVIDORES  E  RESIDENTES  PLANTONISTAS  NA
MATERNIDADE MUNICIPAL MÃE ESPERANÇA – MMME, da Secretaria Municipal de
Saúde – SEMUSA

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇO
E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Em  face  da  necessidade  de  dar  transparência  aos  atos
praticados  no  Pregão  Eletrônico  em  referência,  elaboro  o  presente
expediente, contendo o resumo da análise e julgamento das Propostas e
Documentos de Habilitação da Empresa Arrematante deste Pregão.

Encerrada  a  disputa  normal  de  Preços,  o  Sistema  do
Licitações-e  classificou  como  Arrematante,  a  empresa  SABOR  A  MAIS
COMERCIO  DE  ALIMENTOS  EIRELI  (CNPJ:  08.113.612/0001-00).  Logo  após  a
disputa de preço a empresa foi convocada para o envio da documentação
exigida  em  edital,  mas  no  dia  23.03.2020  solicitou  desclassificação
alegando não ter observado que a Contratação trata-se de lote único.
Assim, a licitante foi desclassificada nos termos consignados no Sistema.

Ato  contínuo,  o  Sistema  classificou  como  arrematante,  a
empresa  ELLO  COMÉRCIO  E  SERVIÇOS  DE  ALIMENTAÇÃO  LTDA  –  EPP,  pessoa
jurídica inscrita no CNPJ sob o n. 08.821.893/0001-48, com sede na Av.
Tiradentes, 2968, Embratel, CEP: 76.820-882, Porto Velho – RO.

Depois de regularmente convocadas, a Arrematante encaminhou
os documentos a tempo e modo, conforme demonstrado pelo espelho do e-mail
de  fls. 3.092.  Consigno  que  a  Empresa  fez  uso  da  possibilidade  de
prorrogação de prazo para envio dos documentos, o que foi deferido com
base no item 6.2. do Edital, fato devidamente comprovado pelo e-mail de
fls. 3.091 e informado no chat do Lote.

Visando  total  transparência  dos  atos  praticados  neste
certame, informo que todas as Licitantes remanescentes que solicitaram e
informaram e-mail no chat do Lote ou no e-mail desta Superintendência
receberam os documentos da Arrematante para análise, conforme comprovado
nos autos. 

1. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

1.1. DA ACEITAÇÃO DO VALOR OFERTADO 

Com  relação  aos  valores  globais  e  unitários  ofertados,
observo que não há preços superiores aos estimados nos autos, os quais
foram divulgados no Anexo V do Termo de Referência (Anexo II do Edital)
para ciência das interessadas.
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Ante ao exposto, analisando as condições estabelecidas no
Edital quanto à aceitabilidade dos preços, observa-se que a Licitante
atendeu ao  item 8.1.1 do instrumento convocatório que dispõe que  “Os
preços UNITÁRIOS e totais referidos no item 8.1, deverão, evidentemente,
estar compatíveis aos de mercado, estimado pela Administração”.

Encerrada  as  etapas  de  lance  e  adequações,  a  proposta
encerrou conforme valores abaixo consignados:

LOTE ÚNICO

ITEM

ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO PROPOSTO PELA ARREMATANTE

VALOR TOTAL

MENSAL

VALOR TOTAL

ANUAL

VALOR TOTAL

MENSAL

VALOR TOTAL

ANUAL

1 R$ 15.765,12 R$ 189.181,44 R$ 8.211,00 R$ 98.532,00

2 R$ 6.202,78 R$ 74.433,36 R$ 2.348,28 R$ 28.179,36

3 R$ 38.647,70 R$ 463.772,40 R$ 23.978,50 R$ 287.742,00

4 R$ 11.650,80 R$ 139.808,60 R$ 6.683,88 R$ 80.206,56

5 R$ 33.480,66 R$ 401.767,92 R$ 22.059,00 R$ 264.708,00

6 R$ 9.518,08 R$ 114.216,96 R$ 6.506,50 R$ 78.078,00

7 R$ 2.111,40 R$ 25.336,80 R$ 1.932,00 R$ 23.184,00

8 R$ 360,90 R$ 12.788,64 R$ 1.020,00 R$ 12.240,00

9 R$ 1.065,72 R$ 4.330,80 R$ 350,00 R$ 4.200,00

10 R$ 609,80 R$ 7.317,60 R$ 578,00 R$ 6.936,00

11 R$ 618,12 R$ 7.417,44 R$ 585,48 R$ 7.025,76

12 R$ 4.622,66 R$ 55.471,92 R$ 4.414,90 R$ 52.978,80

13 R$ 1.479,90 R$ 17.758,80 R4 1.410,00 R$ 16.920,00

Custo  de  mão

de  obra  com

dedicação

exclusiva

R$ 73.107,52 R$ 877.290,24 R$ 69.681,02 R$ 836.172,20

VALOR TOTAL DA

CONTRATAÇÃO

(com  todos  os

insumos)

R$ 2.390.892,82 R$ 1.977.879,64

Isto  posto,  os  preços  ofertados  devem  ser  aceitos  em
observância às disposições contidas no Edital e em homenagem ao princípio
da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, ressalvado,
entretanto, à análise das composições de custos, o que será objeto de
manifestação específica noutro ponto deste Relatório.

Ademais,  acerca  a  Arrematante  conforme  solicitado  no
instrumento convocatório, encaminhou as Planilhas de custo per capita
anexadas as fls. 3.111 a 3.151, mas em razão da decretação de situação de
emergência  decorrente  da  pandemia,  conforme  Decreto  Estadual  n.
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16.597/2020,  Decreto  Municipal  n.  16.597/2020  e  Portaria  n.
004/GAB/SML/2020, deixamos de realizar pesquisa em mercados atendendo as
regras especiais de precaução e prevenção.

No  entanto,  visando  manter  a  conferência  da  Planilha,
anexamos aos autos a pesquisa de mercado realizada no dia 23.09.2019
pelos membros da equipe de apoio desta SML, em duas redes de supermercado
desta capital para fins de certame licitatório verossimilhante, e para
salvaguarda  o  atendimento  aos  princípios  que  regem  os  certames
licitatórios, em especial o da transparência, disponibilizamos a Planilha
no Portal de Compras da Prefeitura1 e no rol de documentos no Sistema do
Licitações-e,  observando  que  os  valores  apresentados  pela  Arrematante
condizem relativamente com a pesquisa de setembro de 2019.

1.2. DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Com relação às formalidades, os documentos de habilitação
encaminhados pela Arrematante foram autuados nas fls. 3.093/3.186 e estão
detalhados abaixo: 

ANÁLISE FORMAL DA DOCUMENTAÇÃO

PROPOSTA E COMPOSIÇÃO DE CUSTOS Fls.

6.3. A empresa arrematante deverá enviar a proposta de preços
ajustada ao lance final, de acordo com as especificações técni-
cas do objeto ofertado constantes nos Anexos I, I-A, I-B e II
deste Edital, sob pena de responsabilização administrativa (ad-
vertência, multa, suspensão do direito de licitar e/ou declara-
ção de inidoneidade).

3.093/3.051,

3.220/3.235

7. AS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA DE

PREÇOS
Fls.

7.1. Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo
III deste Edital), confeccionado em papel timbrado da empresa e
obrigatoriamente assinada pelo seu representante legal ou man-
datário. SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

3.152

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SICAF e/ou SISCAF Fls.

10.1. A documentação de habilitação da licitante poderá ser
substituída pelo Sistema de Cadastramento de Fornecedores (SI-
CAF) e/ou pelo Sistema de Cadastro de Fornecedores do Município
de Porto Velho (SISCAF), nos documentos por eles abrangidos.

N/A

DECLARAÇÕES Fls.

10.1.4.1. Declaração de superveniência de fato impeditivo de
habilitação, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edi-
tal.

3.153

10.1.4.2. Declaração quanto ao cumprimento às normas relativas
ao trabalho de menores, conforme modelo constante no Anexo V
deste Edital.

3.154

10.1.4.3. Declaração APENAS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, conforme Modelo do Anexo VI do Edital.

3.155

10.HABILITAÇÃO JURIDICA Fls.

1 https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/
planilhapercapita_230919.pdf
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a) Registro comercial, no caso de empresa individual, através
da certidão da Junta Comercial;

N/A

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, de-
vidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais
e, no caso de Sociedades por ações, acompanhado de documento de
eleição de seus administradores. No caso de alterações será ad-
mitido o estatuto ou o contrato consolidado;

3.156/3.158

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;

N/A

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou socie-
dade estrangeira, em funcionamento no País, e ato de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competen-
te, se a atividade assim o exigir, bem assim, documento em que
identificados os seus administradores.

N/A

10.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA Fls.

a) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (ALVARÁ
ou FAC);

3.160

b) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ;

3.161

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estadu-
ais, expedida pela secretaria de Estado da Fazenda, do domicí-
lio ou sede da proponente;

3.162

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expe-
dida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede
da proponente;

3.163

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumpri-
mento dos encargos sociais instituídos por lei;

3.164

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação da certidão de débitos relativos a tributos fede-
rais e à Divida Ativa de União, abrangidas as contribuições so-
ciais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único doart.
11 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991 (Seguridade social – INSS),
dentro do período de validade;

3.165

g) Prova de inexistência de Débitos Trabalhistas, mediante a
apresentação de certidão negativa fornecida pelo órgão compe-
tente, nos termos do Título VIIA da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de
1943;

3.166

10.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Fls.

10.4.1. Atestado de Capacidade Técnica, exclusivamente em nome
da licitante, expedidos por pessoa jurídica de direito público
ou privado, que comprovem a execução de serviços, compatíveis
com o objeto deste instrumento.

3.167 e 3.170

10.4.2. Alvará de Funcionamento da Saúde de Alto Risco com-
preendendo a atividade de fornecimento de alimentação preparada
a ser fornecida a uma unidade hospitalar.

3.168

10.4.3. Certidão da empresa de que possui ou dispõe de respon-
sável técnico devidamente habilitado junto ao respectivo conse-
lho de classe, para o desempenho das atividades objeto do pre-
sente certame, emitida pelo Conselho Regional de Nutrição.

3.169

10.4.3.1. A comprovação que possui ou dispõe do responsável 3.172/3.173
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técnico, deverá ser feita por meio de Contrato de Prestação de
Serviços, Ficha de Registro de Empregado e/ou se for sócio da
empresa, através de Contrato Social e/ou alteração contratual
ou por meio de indicação do profissional acompanhada de decla-
ração de anuência do encargo pelo profissional ou qualquer ou-
tro meio legal admitido pelo ordenamento jurídico.
10.4.4. Certidão de Registro da Empresa junto ao Conselho Regi-
onal de Nutrição, em que se comprove a inscrição da empresa e
do responsável técnico (1 profissional Graduado em Nutrição)
junto ao respectivo órgão, com a indicação do objeto social
compatível com o objeto deste instrumento.

3.169

10.4.5. DECLARAÇÃO de que cumpre com as seguintes normas:

3.174

a) RDC nº 63, de 6 de julho de 2000 “Terapia de Nutrição Ente-
ral.
b) RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 “Regulamento Técnico
de  Boas  Práticas  para  Serviços  de  Alimentação”;  ressalte-se
que, nesta declaração também deverá constar ciência do cumpri-
mento  das  regras  sanitárias  para  o(s)  veículo(s)
responsável(is)  pelo  transporte  das  refeições  da  cozinha  da
contratada até a Maternidade.
c) RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 “Dispõe sobre o Regula-
mento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados apli-
cados  aos  Estabelecimentos  Produtores/Industrializadores  de
Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabri-
cação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Ali-
mentos”.

10.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO–FINANCEIRA Fls.

10.5.1. As Licitantes, terão que apresentar Balanço Patrimonial
e Demonstrações Financeiras do último exercício social já exi-
gíveis e apresentados na forma da Lei, que comprove a boa situ-
ação financeira da empresa, vedada sua substituição por Balan-
cetes ou Balanços provisórios, tais documentos terão que obede-
cer aos requisitos formais de elaboração estabelecidos em lei e
os indicados pela Ciência Contábil e deverão conter a assinatu-
ra do administrador da firma e do contabilista, devidamente re-
gistrado no conselho Regional de Contabilidade;

3.175/3.185

10.5.8. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial,
expedida pelo distribuidor da sede do licitante dentro do prazo
de validade previsto na própria certidão, ou na omissão desta,
expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão.

3.186

1.3.  DA  REGULARIDADE  E  ACEITABILIDADE  DOS  DOCUMENTOS  DE  HABILITAÇÃO
APRESENTADOS

Conforme  demonstrado  acima,  houve  envio  de  todos  os
documentos exigidos no Edital de Licitação. Acerca da regularidade e,
portanto, aceitabilidade da documentação apresentada, destaco que foram
procedidas  as  análises  pertinentes,  cuja  conclusão  foi  no  seguinte
sentido: 

A  Equipe  de  Apoio  de  Pregão  promoveu  a  conferência  e
certificação  online  das Certidões. Também houve consultas relativas à
eventual  impedimento  de  participar  de  Licitações  ou  Contratar  com  a
Administração  Pública.  Não  foram  encontrados  óbices  nesse  sentido,
estando às consultas promovidas junto ao SICAF e ao Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, nas fls. 3.256 a 3.258. E ainda,
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foi realizada  consulta junto ao Sistema de Gerenciamento de Pessoal da
Prefeitura Municipal de Porto Velho constatando que as Arrematantes não
possuem vínculo com a administração direta do Município de Porto Velho,
fls. 3.255.

Acerca  da  Habilitação  Jurídica,  à  luz  das  exigências
contidas  em  Edital,  verifico  que  foram  remetidos  os  documentos
necessários ao atendimento ao disposto no item 10.2., bem como quanto à
Regularidade Fiscal e Trabalhista exigida no item 10.3 e encaminhada as
Declarações exigidas no item 10.1.4. 

No que diz respeito à comprovação da qualificação técnica
mínima exigida no instrumento convocatório, a empresa encaminhou toda
documentação solicitada no item 10.4, no entanto, no mérito da aceitação
dos Atestados, passamos à análise detalhada na planilha abaixo.

Ressalto,  em  que  pese  a  Empresa  ter  encaminhado  os
documentos exigidos no Instrumento Convocatório,  promovi verificação de
informações  relacionadas  às  Licitações  mencionadas  nos  Atestados  para
fins de certificar a compatibilidade com objeto deste certame, conforme
relatado a seguir.

Atestado/Emitente
Data de

emissão
Objeto/Informações

1.  Tribunal  de

Justiça  de

Rondônia

10.04.2019

Prestação de Serviço de fornecimento de refeições do tipo

café da manhã, almoço/jantar (no sistema self service),

lanches, marmitas, suco natural, refrigerantes em lata e

de  2  litros  no  atendimento  as  necessidades  do  Poder

Judiciário do Estado de Rondônia, Comarca de Porto Velho,

com fornecimento semanal (segunda-feira a sexta-feira) e

excepcionalmente  nos  feriados,  sábados  e  domingos.

Informando que o Contrato n. 037/2017 possui vigência de

09.05.2018 a 08.05.2019, e relata que: a empresa executou

e  executa  os  serviços  de  forma  satisfatória  e  que  não

consta qualquer fato que desabone a conduta técnica e/ou

comercial da mesma.

2.  Secretaria

Municipal de Saúde

da  Prefeitura

Municipal de Porto

Velho

18.03.2020

Fornecimento de refeições preparadas tipo Self-service as

Unidades de Saúde; UPA Sul, UPA Leste, Pol. Ana Adelaide,

Pol. José Adelino e SAMU, informando que o contrato está

vigente e foi iniciado em 16.12.2019, relatando que: não

existe  registro  de  fatos  que  desabonem  sua  conduta  e

responsabilidade com as obrigações assumidas.

Diligências adotadas pela Pregoeira

1.  Pesquisa  junto

ao  sítio

eletrônico  do

Tribunal  de

Justiça  do  Estado

de Rondônia.

Anexada aos autos nas fls. 3.260/3.267, Contrato n. 037/2017 firmado

entre o TJ/RO e a ELLO, para Prestação de serviço de fornecimento de

refeições  do  tipo  café  da  manhã,  almoço  e  jantar  (self  service),

marmitas, lanches, sucos e refrigerantes, para atender à Divisão de

Apoio às Comarcas – Diacom/TJRO, com vigência 12 meses iniciada em

09.05.2017.

Anexado aos autos nas fls. 3.268/3.269 Termo Aditivo n. 47/2019, acerca
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do  2º  Aditivo  do  Contrato  n.  037/2017,  prorrogando  a  vigência  até

08.05.2020.

Resultado da licitação e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n.

027/2017, de 12.04.2017, fls. 3.270/3.272, acerca do contrato acima. 

2.  Pesquisa  no

Portal

Transparência

desta Prefeitura

Anexado aos autos nas fls. 3.273/3.282, Contrato n. 088/PGM/2019 e

Extrato  do  Contrato,  firmado  entre  a  SEMUSA/PVH  e  a  ELLO,  para

Prestação  de  serviço  de  fornecimento  de  refeições  preparadas

preponderantemente para empresa, almoço e jantar, a serem servidas por

meio  de  sistema  "self-service"  para  atendimento  de  servidores

plantonistas, ficando a cargo da contratada o preparo, transporte e

entrega  da  alimentação  pronta,  com  fornecimento  de  mão  de  obra

especializada,  gêneros  alimentícios,  materiais  e  equipamentos.  Com

vigência de 12 meses iniciada em 10.12.2019

2.1.  Pesquisa  no

Portal  Compras

desta Prefeitura

Anexado aos autos nas fls. 3.283/3.284, o Quadro de Vencedor e o Termo

de Homologação do Pregão Eletrônico n. 014/2019/SML/PVH, comprovando

que a empresa sagrou-se vencedora em 20.11.2019, acerca do contrato

acima.

 
Em conclusão, acerca dos atestados apresentados, anoto que

resta comprovado pelos documentos acima que a Empresa Arrematante presta
serviços compatíveis ao objeto licitado, atendendo aos itens 10.4.1 do
Edital, comprovando a compatibilidade em características.

Finalizando  a  análise  da  Qualificação  Técnica,  cumpre
ressaltar que a Arrematante encaminhou os documentos exigidos nos itens
10.4.2, 10.4.3, 10.4.3.1, 10.4.4 e as Declarações do item 10.4.5.

Portanto, registro que em estrita vinculação ao Instrumento
Convocatório e à legislação aplicável à espécie, em especial o art. 41 da
Lei n. 8.666/93, foram atendidas às exigências relacionadas à capacidade
técnica operacional pela arrematante. 

1.4. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE
CUSTOS

Inicialmente, quanto às questões relacionadas às Planilhas
de Composição de Custos, anoto que o nível de detalhamento das mesmas,
guardam especificidades que exigem análise e manifestação por servido com
conhecimento técnico. 

Diante  disso,  as  Planilhas  de  Composição  de  Custos  e
Formação de Preço foram encaminhadas à Assessoria Técnica Especializada
da SML para análise, acompanhado da documentação contábil exigida no item
10.5 do Edital.

Conforme Parecer Contábil de fls. 3.188 a 3.189, no tocante
às exigências relativas à qualificação econômica financeira exigidas no
item 10.5, a Empresa encontra-se apta à contratação pretendida nos autos
sem ressalva.
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No entanto, conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PLANILHAS DE
COMPOSIÇÃO  DE  CUSTOS2 de  fls.  3.211  a  3.212,  houve  necessidade  de
saneamento das Planilhas de Custo e Formação de Preço da arrematante.
Considerando  que  é  pacificado  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  a
possibilidade  de  permitir  que  a  empresa  ofertante  da  melhor  proposta
possa corrigir a planilha apresentada durante o certame3, com fundamento
no item 8.5 e 8.7 do Edital e ainda, no §3º do art. 43 da Lei n.
8.666/93, a licitante foi convocada para adequação com prazo de 1 dia
útil.

De  forma  tempestiva,  as  empresas  encaminharam  nova
Planilhas de Custo e Formação de Preço, conforme fls. 3.219 a 3.235, as
quais foram encaminhadas à Assessoria Técnica Especializada da  SML para
análise. O Parecer Contábil de fls. 3.245, concluiu que as Planilhas de
custos e formação de preços atenderam satisfatoriamente, as alterações
solicitadas por essa Assessoria, não restando pendência no que tange as
planilhas de custo e formação de preço.

Consigno ainda, que todas as Licitantes remanescentes que
solicitaram as Planilhas a esta Superintendência receberam os documentos
da Arrematante para análise, conforme comprovado nos autos.

Por fim, cumpre esclarecer, que conforme Proposta de Preço
de fls. 3.093/3.094 e 3.220/3.235, os ajustes nas planilhas de formação
de preço do licitante, não ocasionou majoração do preço total ofertado4.

2. CONCLUSÃO

Pelo  exposto,  considerando  que  restou  comprovado  o
atendimento  exigências  editalícias  quanto  à  habilitação  minimamente
requerida nos autos, e estando os preços unitários, mensal e anual abaixo
do  estimado  pela  Administração  e  informados  nos  autos  como  máximos
admitidos  para  a  Contratação,  com  fundamento  nos  princípios  da
Legalidade, Vinculação ao Instrumento Convocatório e demais princípios
que regem a licitação, decido Declarar Vencedora a empresa arrematante,
ELLO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA – EPP, ato a ser praticado
no Sistema Licitações-e, onde será informado o prazo para manifestação de
intenção de recurso conforme previsto no item 11.2 do Edital.

Porto Velho, 07 de abril de 2020. 

Janini F. Tibes
Pregoeira - SML

2 Divulgada  no  Sistema  do  Licitações-e  e  no  Portal  de  Compras  (link:
https://uploads.portovelho.ro.gov.br/PortalCompras/licitacoes/relatorio_planilhacusto_1.
pdf)

3 Conforme Acórdão 1.811/2014-Plenário-TCU

4 Valor arrematado na disputa: R$ 1.978.000,00. Valor apresentado na primeira proposta: R$
1.977.996,13, valor apresentada na última proposta: R$ 1.977.879,64.
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