ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE UBATA - MUNICIPIO DE UBATA - ()
Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE UBATA / Nº Processo: 058/2021)
às 10:11:04 horas do dia 22/06/2021 no endereço , bairro , reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). IGOR BASTOS ROCHA MELO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado
pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº
Processo: 058/2021 - 2021/010/2021 que tem por objeto Aquisição de Gêneros Alimentícios
para Manutenção da Merenda Escolar.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
21/06/2021 20:32:04:457 VDA
EIRELI

R$ 233.696,00

12/06/2021 10:46:52:040 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 144.710,00

22/06/2021 01:31:48:809 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 192.069,60

22/06/2021 01:52:21:366 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 155.780,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:39:23:022 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 205.441,40

Lote (2) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
21/06/2021 20:32:04:457 VDA
EIRELI

R$ 100.408,00

12/06/2021 10:46:52:040 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 38.607,50

22/06/2021 01:31:48:809 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 54.474,50

22/06/2021 01:52:21:366 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 84.410,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:39:23:022 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 56.143,00

Lote (3) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
21/06/2021 20:32:04:457 VDA
EIRELI

R$ 104.979,00

12/06/2021 10:46:52:040 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 66.050,00

22/06/2021 01:31:48:809 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 111.504,00

22/06/2021 01:52:21:366 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 75.690,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:39:23:022 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 78.858,20
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Lote (4) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

12/06/2021 10:46:52:040 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 162.500,00

22/06/2021 01:52:21:366 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 117.700,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:39:23:022 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 283.312,00

Lote (5) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
21/06/2021 20:32:04:457 VDA
EIRELI

R$ 40.399,20

12/06/2021 10:46:52:040 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 22.303,00

22/06/2021 01:31:48:809 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 34.138,00

22/06/2021 01:52:21:366 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 42.365,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:39:23:022 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 45.306,60

Lote (6) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
21/06/2021 20:34:28:833 VDA
EIRELI

R$ 9.600,00

12/06/2021 10:50:05:478 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 7.120,00

22/06/2021 01:56:41:550 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 8.000,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:41:15:397 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 20.960,00

Lote (7) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

12/06/2021 10:50:05:478 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 62.310,00

22/06/2021 01:56:41:550 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 61.000,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:41:15:397 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 70.462,00

Lote (8) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

12/06/2021 10:50:05:478 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 8.510,00

22/06/2021 01:56:41:550 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 18.590,00

Lote (9) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

12/06/2021 10:50:05:478 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 13.680,00

22/06/2021 01:41:16:655 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 10.108,00

22/06/2021 01:56:41:550 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 13.500,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:41:15:397 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 19.478,00
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Lote (10) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

12/06/2021 10:50:05:478 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 6.450,00

22/06/2021 01:41:16:655 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 9.980,00

22/06/2021 01:56:41:550 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 12.120,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:41:15:397 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 10.376,00

Lote (11) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

12/06/2021 11:03:03:914 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 2.790,00

22/06/2021 01:59:01:246 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 3.200,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:45:50:373 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 5.580,00

Lote (12) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

12/06/2021 11:03:03:914 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 40.200,00

22/06/2021 01:59:01:246 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 40.200,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
22/06/2021 09:38:08:562 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 3.780,00

Lote (13) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
21/06/2021 20:35:50:032 VDA
EIRELI

R$ 80.000,00

12/06/2021 11:03:03:914 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 55.200,00

22/06/2021 01:44:39:691 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 76.560,00

22/06/2021 01:59:01:246 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 79.200,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:45:50:373 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 86.880,00

20/06/2021 19:49:12:017 I. N. C. DE OLIVEIRA

R$ 100.000,00

Lote (14) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
21/06/2021 20:35:50:032 VDA
EIRELI

R$ 42.000,00

12/06/2021 11:03:03:914 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 30.000,00

22/06/2021 01:59:01:246 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 40.000,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:45:50:373 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 154.800,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1) - Gêneros Alimentícios
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Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/06/2021 10:30:52:685 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 119.900,00

22/06/2021 10:31:32:221 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 129.000,00

22/06/2021 10:30:23:841 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 136.000,00

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
22/06/2021 10:16:39:388 VDA
EIRELI

R$ 144.709,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
22/06/2021 10:16:38:224 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 190.000,00

Lote (2) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/06/2021 10:50:23:488 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 34.800,00

22/06/2021 10:47:46:853 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 34.900,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
22/06/2021 10:45:41:420 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 45.999,99

22/06/2021 10:45:07:032 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 46.000,00

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
22/06/2021 10:31:53:812 VDA
EIRELI

R$ 53.300,00

Lote (3) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/06/2021 11:08:57:097 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 55.200,00

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
22/06/2021 11:11:14:490 VDA
EIRELI

R$ 59.932,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
22/06/2021 10:51:01:229 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 66.000,00

22/06/2021 10:57:15:355 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 72.589,00

22/06/2021 01:52:21:366 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 75.690,00

Lote (4) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/06/2021 01:52:21:366 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 117.700,00

12/06/2021 10:46:52:040 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 162.500,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:39:23:022 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 283.312,00

Lote (5) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/06/2021 10:46:52:040 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 22.303,00

22/06/2021 11:46:58:418 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 31.750,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
22/06/2021 11:28:52:375 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 40.000,00

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
21/06/2021 20:32:04:457 VDA
EIRELI

R$ 40.399,20

22/06/2021 01:52:21:366 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 42.365,00
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Lote (6) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/06/2021 12:10:05:582 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 6.320,00

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
22/06/2021 12:00:10:100 VDA
EIRELI

R$ 7.999,99

22/06/2021 01:56:41:550 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 8.000,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:41:15:397 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 20.960,00

Lote (7) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/06/2021 12:23:07:868 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 57.675,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
22/06/2021 12:23:25:878 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 59.000,00

22/06/2021 01:56:41:550 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 61.000,00

Lote (8) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/06/2021 10:50:05:478 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 8.510,00

22/06/2021 01:56:41:550 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 18.590,00

Lote (9) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/06/2021 01:41:16:655 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 10.108,00

22/06/2021 12:32:00:153 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 13.000,00

22/06/2021 01:56:41:550 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 13.500,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:41:15:397 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 19.478,00

Lote (10) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/06/2021 13:03:19:757 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 6.445,00

12/06/2021 10:50:05:478 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 6.450,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:41:15:397 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 10.376,00

22/06/2021 01:56:41:550 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 12.120,00

Lote (11) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/06/2021 11:03:03:914 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 2.790,00

22/06/2021 01:59:01:246 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 3.200,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:45:50:373 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 5.580,00

Lote (12) - Gêneros Alimentícios
04/08/2021
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Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/06/2021 13:19:02:216 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 39.865,00

22/06/2021 01:59:01:246 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 40.200,00

Lote (13) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

22/06/2021 13:53:59:827 I. N. C. DE OLIVEIRA

R$ 29.200,00

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
22/06/2021 13:55:59:401 VDA
EIRELI

R$ 45.000,00

12/06/2021 11:03:03:914 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 55.200,00

22/06/2021 13:48:28:034 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME

R$ 60.100,00

22/06/2021 01:59:01:246 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 79.200,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:45:50:373 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 86.880,00

Lote (14) - Gêneros Alimentícios
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/06/2021 11:03:03:914 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.

R$ 30.000,00

DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS
22/06/2021 13:59:02:626 VDA
EIRELI

R$ 39.999,99

22/06/2021 01:59:01:246 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

R$ 40.000,00

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
21/06/2021 20:45:50:373 MAGEE
ALIMENTICIOS

R$ 154.800,00

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 22/06/2021, às 10:33:35 horas, no lote (1) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:32:55 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:32:55 horas, no lote (1) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou item que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:09:09 horas, a situação do lote foi
finalizada.
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No dia 04/08/2021, às 09:09:09 horas, no lote (1) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:09:09 horas, no lote (1) - Gêneros Alimentícios - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BARBOSA E
MEDRADO & CIA LTDA. EPP. com o valor R$ 119.899,90.
No dia 22/06/2021, às 10:52:19 horas, no lote (2) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:33:17 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:33:16 horas, no lote (2) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou item que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:09:23 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:09:23 horas, no lote (2) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:09:23 horas, no lote (2) - Gêneros Alimentícios - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL MF
XAVIER LTDA - ME com o valor R$ 34.800,00.
No dia 22/06/2021, às 11:14:39 horas, no lote (3) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:33:32 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:33:32 horas, no lote (3) - Gêneros Alimentícios - a situação do
04/08/2021
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lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou item que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:09:33 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:09:33 horas, no lote (3) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:09:33 horas, no lote (3) - Gêneros Alimentícios - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BARBOSA E
MEDRADO & CIA LTDA. EPP. com o valor R$ 55.200,00.
No dia 22/06/2021, às 11:32:08 horas, no lote (4) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:33:56 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:33:56 horas, no lote (4) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou Lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 30/06/2021, às 11:04:15 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 30/06/2021, às 11:04:15 horas, no lote (4) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador IGOR BASTOS ROCHA MELO - desclassificou o fornecedor: M & C BUSINESS
COMERCIO E SERVICOS LTDA. No dia 30/06/2021, às 11:11:11 horas, a situação do lote
foi finalizada.
No dia 30/06/2021, às 11:11:11 horas, no lote (4) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:09:43 horas, a situação do lote foi
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finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:09:43 horas, no lote (4) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:09:43 horas, no lote (4) - Gêneros Alimentícios - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BARBOSA E
MEDRADO & CIA LTDA. EPP. com o valor R$ 162.500,00.
No dia 22/06/2021, às 11:50:26 horas, no lote (5) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:34:14 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:34:14 horas, no lote (5) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 30/06/2021, às 11:09:51 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 30/06/2021, às 11:09:51 horas, no lote (5) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador IGOR BASTOS ROCHA MELO - desclassificou o fornecedor: BARBOSA E MEDRADO &
CIA LTDA. EPP.. No dia 30/06/2021, às 11:11:00 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 30/06/2021, às 11:11:00 horas, no lote (5) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:09:52 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:09:52 horas, no lote (5) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
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XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:09:52 horas, no lote (5) - Gêneros Alimentícios - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL MF
XAVIER LTDA - ME com o valor R$ 31.750,00.
No dia 22/06/2021, às 12:14:09 horas, no lote (6) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:34:26 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:34:26 horas, no lote (6) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:10:02 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:10:02 horas, no lote (6) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:10:02 horas, no lote (6) - Gêneros Alimentícios - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BARBOSA E
MEDRADO & CIA LTDA. EPP. com o valor R$ 6.320,00.
No dia 22/06/2021, às 12:28:26 horas, no lote (7) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:34:42 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:34:42 horas, no lote (7) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
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está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:10:12 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:10:12 horas, no lote (7) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:10:12 horas, no lote (7) - Gêneros Alimentícios - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BARBOSA E
MEDRADO & CIA LTDA. EPP. com o valor R$ 53.000,00.
No dia 22/06/2021, às 12:38:04 horas, no lote (8) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:38:45 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:38:45 horas, no lote (8) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:10:20 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:10:20 horas, no lote (8) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:10:20 horas, no lote (8) - Gêneros Alimentícios - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BARBOSA E
MEDRADO & CIA LTDA. EPP. com o valor R$ 7.500,00.
No dia 22/06/2021, às 12:58:42 horas, no lote (9) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:39:09 horas, a situação do
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lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:39:09 horas, no lote (9) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:10:31 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:10:31 horas, no lote (9) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:10:31 horas, no lote (9) - Gêneros Alimentícios - pelo critério de
menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL MF
XAVIER LTDA - ME com o valor R$ 10.108,00.
No dia 22/06/2021, às 13:07:30 horas, no lote (10) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:39:26 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:39:26 horas, no lote (10) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:10:40 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:10:39 horas, no lote (10) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:10:39 horas, no lote (10) - Gêneros Alimentícios - pelo critério
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de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL MF
XAVIER LTDA - ME com o valor R$ 6.445,00.
No dia 22/06/2021, às 13:26:55 horas, no lote (11) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:40:22 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:40:22 horas, no lote (11) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou item que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:10:58 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:10:58 horas, no lote (11) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:10:58 horas, no lote (11) - Gêneros Alimentícios - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BARBOSA E
MEDRADO & CIA LTDA. EPP. com o valor R$ 2.520,00.
No dia 22/06/2021, às 13:37:52 horas, no lote (12) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 29/06/2021, às 09:40:50 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 29/06/2021, às 09:40:50 horas, no lote (12) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:11:09 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:11:09 horas, no lote (12) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
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competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:11:09 horas, no lote (12) - Gêneros Alimentícios - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BARBOSA E
MEDRADO & CIA LTDA. EPP. com o valor R$ 39.865,00.
No dia 22/06/2021, às 14:00:23 horas, no lote (13) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 08/07/2021, às 13:33:12 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 08/07/2021, às 13:33:12 horas, no lote (13) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador IGOR BASTOS ROCHA MELO - desclassificou o fornecedor: I. N. C. DE OLIVEIRA. No dia
08/07/2021, às 13:52:08 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 08/07/2021, às 13:52:08 horas, no lote (13) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou item que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. No dia 04/08/2021, às 09:38:24 horas, a situação do lote foi
finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:38:24 horas, no lote (13) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista que o
recurso apresentado pela empresa I.N.C. DE OLIVEIRA - ME foi julgado improcedente;
tendo em vista a competência desta Autoridade Superior para adjudicar o objeto deste
pregão, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa, VDA DISTRIBUIDORA
ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI, uma vez que a mesma atendeu a todas as
exigências do edital quanto à regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:38:24 horas, no lote (13) - Gêneros Alimentícios - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa VDA
DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI com o valor R$ 44.960,00.
No dia 22/06/2021, às 14:16:19 horas, no lote (14) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 30/06/2021, às 11:14:27 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 30/06/2021, às 11:14:27 horas, no lote (14) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Considerando que a empresa apresentou lote que atende todas as especificações do edital
e documentos de habilitação em conformidade com o instrumento convocatório, a empresa
está declarada vencedora. Considerando ainda a contraproposta enviada pela empresa, na
qual ajustou-se ao valor referência do lote. No dia 04/08/2021, às 09:11:29 horas, a situação
do lote foi finalizada.
No dia 04/08/2021, às 09:11:29 horas, no lote (14) - Gêneros Alimentícios - a situação do
lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo em vista a
competência deste Pregoeiro para adjudicar o objeto deste pregão conforme art. 4º inciso
XX DA LEI Nº 10.520/02, o lote vai ser adjudicado em favor da empresa declarada
vencedora, uma vez que a mesma atendeu a todas as exigências do edital quanto à
regularidade jurídica, fiscal e trabalhista.
No dia 04/08/2021, às 09:11:29 horas, no lote (14) - Gêneros Alimentícios - pelo critério
de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa BARBOSA E
MEDRADO & CIA LTDA. EPP. com o valor R$ 17.800,00.
No dia 22/06/2021, às 09:38:08 horas, o Pregoeiro da licitação - IGOR BASTOS ROCHA
MELO - desclassificou a proposta do fornecedor - MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS, no lote (12) - Gêneros Alimentícios. O motivo da
desclassificação foi: O valor ofertado encontra-se inexequível. Visto que o valor ofertado
está aproximadamente 88% abaixo, em comparação com o valor referência constante nos
autos do processo administrativo.
No dia 30/06/2021, às 11:04:15 horas, o Pregoeiro da licitação - IGOR BASTOS ROCHA
MELO - desclassificou o fornecedor - M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA,
no lote (4) - Gêneros Alimentícios. O motivo da desclassificação foi: Conforme solicitação
enviada pela empresa M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA, arrematante do
Lote, na qual informa que apresentou preços de forma equivocada, impossibilitando assim o
fornecimento.
No dia 30/06/2021, às 11:09:51 horas, o Pregoeiro da licitação - IGOR BASTOS ROCHA
MELO - desclassificou o fornecedor - BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP., no lote
(5) - Gêneros Alimentícios. O motivo da desclassificação foi: Conforme solicitação inicial da
empresa COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME e posterior confirmação da empresa
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BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP, arrematante do Lote, ambas informadas no
sistema. O lote está desclassificado visto que a empresa BARBOSA E MEDRADO & CIA
LTDA. EPP cotou o item 07 com valor de caixinha de 57g, enquanto o edital solicita pacote
de 1kg.
No dia 08/07/2021, às 13:33:11 horas, o Pregoeiro da licitação - IGOR BASTOS ROCHA
MELO - desclassificou o fornecedor - I. N. C. DE OLIVEIRA, no lote (13) - Gêneros
Alimentícios. O motivo da desclassificação foi: Verificou-se que a empresa I.N.C DE
OLIVEIRA apresentou atestado de capacidade técnica constando o fornecimento de 3
fardos com 12 und de polpa de fruta de 100g. Conforme previsto no Art. 30, II, da Lei
8.666/93 e na alínea a do item 11.5 do edital, registre-se que o atestado deverá ser
compatível com o lote arrematado em características, quantidades e prazos. Em tempo, é
necessário frisar que o lote arrematado trata-se de fornecimento de 8.000 Kg de polpa de
frutas de 1kg. Registre-se também, que o fornecimento constante no atestado é de polpa de
100g, enquadrando-se no quesito característica similar. Entretanto, quando se trata de
quantidade para comprovação de sua capacidade operacional, verifica-se uma lacuna entre
a capacidade demonstrada pela empresa e a quantidade solicitada no edital. Expostas as
razões, concluir-se que a empresa não apresentou capacidade técnica necessária, no
tocante à quantidade, para garantir o fornecimento, motivo pelo qual a mesma está
INABILITADA.
No dia 04/08/2021, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da
ata:
Depois de confirmada a habilitação das proponentes e examinada pelo Pregoeiro e a
equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de melhor preço, quanto ao objeto, bem como
quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado o pregoeiro
adjudica o objeto as empresas.
Diante do registro de intenção do representante ICARO NASCIMENTO COSTA DE
OLIVEIRA da empresa I. N. C. DE OLIVEIRA no lote (13) - Gêneros Alimentícios, em
interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das
razões e contra razões do recurso.
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.
IGOR BASTOS ROCHA MELO
Pregoeiro da disputa
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VINICIUS DO VALE DE SOUZA
Autoridade Competente
IRISLAN DE JESUS PIMENTA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
17.308.620/0001-95 BARBOSA E MEDRADO & CIA LTDA. EPP.
13.388.691/0001-94 COMERCIAL MF XAVIER LTDA - ME
40.421.020/0001-50 I. N. C. DE OLIVEIRA
17.533.281/0001-40 M & C BUSINESS COMERCIO E SERVICOS LTDA
21.542.290/0001-75 MAGEE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
07.747.168/0001-04 VDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI
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