
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -

(ES)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 019.902/2021)

 

     às 09:00:34 horas do dia 10/02/2021 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70,

bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 019.902/2021 -

2021/005/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE

Lote (2) - HORTIFRUTIGRANJEIRO

Lote (3) - CARNE BOVINA

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/02/2021 17:02:41:916 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 1.398.385,00

10/02/2021 07:52:55:641 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI  R$ 1.097.225,00

10/02/2021 00:34:59:533 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 1.095.840,00

09/02/2021 13:34:59:592 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 1.274.005,00

09/02/2021 17:05:37:176 PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 1.153.473,75

09/02/2021 16:53:55:566 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 1.298.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/02/2021 17:02:41:916 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 769.610,00

10/02/2021 07:52:55:641 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI  R$ 645.794,00

09/02/2021 13:34:59:592 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 707.330,00

09/02/2021 16:53:55:566 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 791.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/02/2021 17:02:41:916 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 578.000,00

09/02/2021 16:23:55:214 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA  R$ 620.000,00

09/02/2021 19:46:43:293 VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA - EPP  R$ 468.410,00

09/02/2021 17:43:30:362 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  R$ 465.000,00

10/02/2021 00:34:59:533 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 468.100,00

09/02/2021 13:34:59:592 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 401.450,00

09/02/2021 16:53:55:566 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 599.850,00
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Lote (4) - CARNE AVINA

Lote (5) - CARNE SUÍNA

Lote (6) - PEIXE

Lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS)

Lote (8) - CEREAIS II (PRODUTOS BÁSICOS)

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/02/2021 17:02:41:916 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 352.000,00

09/02/2021 16:23:55:214 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA  R$ 500.000,00

10/02/2021 07:52:55:641 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI  R$ 356.900,00

09/02/2021 19:46:43:293 VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA - EPP  R$ 356.800,00

09/02/2021 17:43:30:362 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  R$ 440.000,00

10/02/2021 00:34:59:533 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 356.000,00

09/02/2021 13:34:59:592 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 346.000,00

09/02/2021 16:53:55:566 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 450.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/02/2021 17:02:41:916 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 504.000,00

09/02/2021 16:23:55:214 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA  R$ 437.500,00

09/02/2021 19:46:43:293 VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA - EPP  R$ 389.025,00

09/02/2021 17:43:30:362 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  R$ 525.000,00

10/02/2021 00:34:59:533 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 388.500,00

09/02/2021 13:34:59:592 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 504.000,00

09/02/2021 16:53:55:566 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 579.950,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/02/2021 17:05:16:627 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 417.200,00

09/02/2021 19:47:35:615 VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA - EPP  R$ 376.880,00

09/02/2021 17:45:18:331 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  R$ 770.000,00

10/02/2021 00:37:17:489 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 376.600,00

09/02/2021 16:56:03:187 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 469.980,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/02/2021 17:05:16:627 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 595.885,00

10/02/2021 07:55:04:273 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI  R$ 500.550,00

10/02/2021 00:37:17:489 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 501.179,33

09/02/2021 13:37:36:225 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 575.620,00

09/02/2021 17:06:18:036 PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 531.709,65

09/02/2021 16:56:03:187 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 600.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/02/2021 17:05:16:627 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 247.275,00

10/02/2021 07:55:04:273 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI  R$ 204.300,00

10/02/2021 00:37:17:489 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 204.670,00
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Lote (9) - ALIMENTOS (DIETA ESPECIAL)

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE

Lote (2) - HORTIFRUTIGRANJEIRO

Lote (3) - CARNE BOVINA

Lote (4) - CARNE AVINA

09/02/2021 13:37:36:225 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 193.865,00

09/02/2021 17:06:18:036 PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 219.064,50

09/02/2021 16:56:03:187 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/02/2021 16:56:03:187 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 90.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/02/2021 09:44:05:042 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 329.990,00

10/02/2021 09:44:13:917 PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 961.000,00

10/02/2021 09:22:31:753 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 1.021.940,00

10/02/2021 09:20:12:838 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 1.034.000,00

10/02/2021 09:19:26:473 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI  R$ 1.053.000,00

09/02/2021 17:02:41:916 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 1.398.385,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/02/2021 09:16:03:892 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 640.000,00

10/02/2021 09:15:47:532 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 641.949,00

10/02/2021 07:52:55:641 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI  R$ 645.794,00

09/02/2021 17:02:41:916 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 769.610,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/02/2021 09:49:58:861 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 31.930,00

10/02/2021 10:24:02:859 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  R$ 287.800,00

10/02/2021 10:23:27:408 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 287.828,00

10/02/2021 09:54:59:597 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA  R$ 302.500,00

10/02/2021 10:14:44:351 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 458.990,00

10/02/2021 10:12:10:546 VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA - EPP  R$ 459.000,00

10/02/2021 09:17:49:340 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 464.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/02/2021 09:50:42:344 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI  R$ 27.999,00

10/02/2021 09:58:30:190 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  R$ 264.000,00

10/02/2021 09:57:47:819 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA  R$ 264.900,00

10/02/2021 09:48:59:206 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 313.980,00

10/02/2021 09:59:57:498 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 329.290,00

10/02/2021 09:50:43:453 VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA - EPP  R$ 329.300,00
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Lote (5) - CARNE SUÍNA

Lote (6) - PEIXE

Lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS)

Lote (8) - CEREAIS II (PRODUTOS BÁSICOS)

Lote (9) - ALIMENTOS (DIETA ESPECIAL)

 

10/02/2021 09:41:48:105 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 331.150,00

10/02/2021 09:29:31:970 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 337.489,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/02/2021 10:28:30:210 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  R$ 317.990,00

10/02/2021 10:27:40:000 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 318.000,00

10/02/2021 10:03:26:587 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA  R$ 358.000,00

10/02/2021 09:59:28:384 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 359.990,00

10/02/2021 09:58:00:453 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 388.900,00

09/02/2021 19:46:43:293 VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA - EPP  R$ 389.025,00

09/02/2021 17:02:41:916 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 504.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/02/2021 00:37:17:489 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 376.600,00

09/02/2021 19:47:35:615 VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA - EPP  R$ 376.880,00

09/02/2021 17:05:16:627 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 417.200,00

09/02/2021 16:56:03:187 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 469.980,00

09/02/2021 17:45:18:331 SERGIO BRAULIO RIBEIRO  R$ 770.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/02/2021 10:20:25:911 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 449.030,00

10/02/2021 10:20:54:399 PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 449.035,00

10/02/2021 10:20:05:335 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI  R$ 449.040,00

10/02/2021 10:15:15:853 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 449.740,00

09/02/2021 17:05:16:627 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 595.885,00

09/02/2021 16:56:03:187 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 600.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/02/2021 10:30:45:364 S. J. DEGASPERI LTDA  R$ 160.000,00

10/02/2021 10:30:24:947 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI  R$ 164.990,00

10/02/2021 10:25:41:652 PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 189.997,00

10/02/2021 07:55:04:273 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI  R$ 204.300,00

09/02/2021 17:05:16:627 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME  R$ 247.275,00

09/02/2021 16:56:03:187 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 300.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/02/2021 16:56:03:187 PEDRO JOSE SANGALI  R$ 90.000,00
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    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 10/02/2021, às 09:47:30 horas, no lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/02/2021, às

13:11:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 13:11:06 horas, no lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: CASTELAN MOVEIS E

ELETRODOMESTICOS EIRELI. No dia 10/02/2021, às 13:47:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 13:47:49 horas, no lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: PONTAL DISTRIBUIDORA

EIRELI. No dia 10/02/2021, às 16:15:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 16:15:26 horas, no lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 24/02/2021, às 16:04:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/02/2021, às 16:04:12 horas, no lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE -  a

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: PONTAL DISTRIBUIDORA

EIRELI. No dia 04/03/2021, às 15:42:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/03/2021, às 15:42:44 horas, no lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE -  a

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

Tendo em vista que a empresa atendeu as exigências do edital quanto a documentação

apresentada, assim como envio da proposta readequada, cumprindo também com a

apresentação das amostras que foi analisada e aprovada pelo Setor de Alimentação

Escolar, conforme relatório junto aos autos do processo e disponibilizado no site da PMSM

mediante link também informado no chat do Licitações; a empresa está declarada

vencedora, sendo aberto o prazo de 30 min. para manifestação de intenção de recurso. No

dia 25/03/2021, às 16:44:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 25/03/2021, às 16:44:27 horas, no lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE -  a

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

se o presente LOTE ao DECLARADO VENCEDOR - S. J. DEGASPERI, tendo em vista que

o recurso da empresa recorrente PONTAL foi devidamente respondido sendo negado

provimento, definindo pelo seu conhecimento, visto que foi tempestivo e atendeu aos pré-

requisitos do edital, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantida a

desclassificação da empresa ora recorrente, conforme fundamentado pelo Secretário

Municipal de Educação.

 

    No dia 25/03/2021, às 16:44:27 horas, no lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S. J.

DEGASPERI LTDA com o valor R$ 1.021.940,00.

 

    No dia 10/02/2021, às 09:22:17 horas, no lote (2) - HORTIFRUTIGRANJEIRO -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 24/02/2021, às

15:37:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/02/2021, às 15:37:41 horas, no lote (2) - HORTIFRUTIGRANJEIRO -  a

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

A empresa atendeu as exigências de habilitação previstas em edital assim como envio de

proposta com os valores readequados, estando a mesma abaixo do valor estimado em

nosso processo. Ressalta-se que o presente lote trata-se de produtos hortifrutigranjeiros

estando desobrigado de apresentação de amostra conforme item 15.21.1 do edital. No dia

25/02/2021, às 10:42:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2021, às 10:42:10 horas, no lote (2) - HORTIFRUTIGRANJEIRO -  a

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

Transcorrido o prazo recursal não houve manifestação de interposição de recurso.

Considerando que a licitante atendeu as demais fases do certame, adjudica-se o presente

lote.

 

    No dia 25/02/2021, às 10:42:10 horas, no lote (2) - HORTIFRUTIGRANJEIRO -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa S. J.

DEGASPERI LTDA com o valor R$ 639.987,00.

 

    No dia 10/02/2021, às 10:28:55 horas, no lote (3) - CARNE BOVINA -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/02/2021, às 13:11:32 horas, a situação do
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lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 13:11:32 horas, no lote (3) - CARNE BOVINA -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

RENATA ZANETE -  desc lass i f icou o fornecedor :  CASTELAN MOVEIS E

ELETRODOMESTICOS EIRELI. No dia 24/02/2021, às 15:52:20 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 24/02/2021, às 15:52:20 horas, no lote (3) - CARNE BOVINA -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante

atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação assim como o envio

da proposta readequada, estando os valores abaixo do estimado em nosso processo.

Ressalto que o Setor de Alimentação Escolar aprovou as amostras encaminhada pela

mesma no referido lote, estando apta a seguir com a declaração de vencedor e posterior

adjudicação. No dia 25/02/2021, às 10:44:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2021, às 10:44:53 horas, no lote (3) - CARNE BOVINA -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal não houve manifestação de interposição de recurso. Considerando que a licitante

atendeu as demais fases do certame, tendo inclusive sido aprovadas suas amostras pelo

Setor de Alimentação escolar, adjudica-se o presente lote.

 

    No dia 25/02/2021, às 10:44:53 horas, no lote (3) - CARNE BOVINA -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERGIO BRAULIO

RIBEIRO com o valor R$ 287.680,00.

 

    No dia 10/02/2021, às 10:02:51 horas, no lote (4) - CARNE AVINA -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/02/2021, às 10:39:39 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/02/2021, às 10:39:39 horas, no lote (4) - CARNE AVINA -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA

ZANETE - desclassificou o fornecedor: ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI. No

dia 24/02/2021, às 15:52:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/02/2021, às 15:52:31 horas, no lote (4) - CARNE AVINA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu

as exigências do edital quanto a documentação de habilitação assim como o envio da

proposta readequada, estando os valores abaixo do estimado em nosso processo. Ressalto

25/03/2021 Página 7 de 14



que o Setor de Alimentação Escolar aprovou as amostras encaminhada pela mesma no

referido lote, estando apta a seguir com a declaração de vencedor e posterior adjudicação.

No dia 25/02/2021, às 10:45:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2021, às 10:45:16 horas, no lote (4) - CARNE AVINA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal não houve manifestação de interposição de recurso. Considerando que a licitante

atendeu as demais fases do certame, tendo inclusive sido aprovadas suas amostras pelo

Setor de Alimentação escolar, adjudica-se o presente lote.

 

    No dia 25/02/2021, às 10:45:16 horas, no lote (4) - CARNE AVINA -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERGIO BRAULIO

RIBEIRO com o valor R$ 264.000,00.

 

    No dia 10/02/2021, às 10:32:21 horas, no lote (5) - CARNE SUÍNA -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 24/02/2021, às 15:52:41 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/02/2021, às 15:52:41 horas, no lote (5) - CARNE SUÍNA -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu

as exigências do edital quanto a documentação de habilitação assim como o envio da

proposta readequada, estando os valores abaixo do estimado em nosso processo. Ressalto

que o Setor de Alimentação Escolar aprovou as amostras encaminhada pela mesma no

referido lote, estando apta a seguir com a declaração de vencedor e posterior adjudicação.

No dia 25/02/2021, às 10:45:47 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2021, às 10:45:47 horas, no lote (5) - CARNE SUÍNA -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal não houve manifestação de interposição de recurso. Considerando que a licitante

atendeu as demais fases do certame, tendo inclusive sido aprovadas suas amostras pelo

Setor de Alimentação escolar, adjudica-se o presente lote.

 

    No dia 25/02/2021, às 10:45:47 horas, no lote (5) - CARNE SUÍNA -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa SERGIO BRAULIO

RIBEIRO com o valor R$ 317.975,00.

 

    No dia 10/02/2021, às 10:13:30 horas, no lote (6) - PEIXE -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor:

pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 24/02/2021, às 15:53:03 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 24/02/2021, às 15:53:03 horas, no lote (6) - PEIXE -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as

exigências do edital quanto a documentação de habilitação assim como o envio da proposta

readequada, estando os valores abaixo do estimado em nosso processo. Ressalto que o

Setor de Alimentação Escolar aprovou as amostras encaminhada pela mesma no referido

lote, estando apta a seguir com a declaração de vencedor e posterior adjudicação. No dia

25/02/2021, às 10:46:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2021, às 10:46:28 horas, no lote (6) - PEIXE -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal não

houve manifestação de interposição de recurso. Considerando que a licitante atendeu as

demais fases do certame, tendo inclusive sido aprovadas suas amostras pelo Setor de

Alimentação escolar, adjudica-se o presente lote.

 

    No dia 25/02/2021, às 10:46:28 horas, no lote (6) - PEIXE -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CASTELAN MOVEIS E

ELETRODOMESTICOS EIRELI com o valor R$ 376.600,00.

 

    No dia 10/02/2021, às 10:23:55 horas, no lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS) -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 24/02/2021, às

16:04:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/02/2021, às 16:04:48 horas, no lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS) -

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: S. J. DEGASPERI LTDA. No

dia 04/03/2021, às 15:47:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 04/03/2021, às 15:47:21 horas, no lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS) -

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: PONTAL DISTRIBUIDORA

EIRELI. No dia 09/03/2021, às 13:20:33 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/03/2021, às 13:20:33 horas, no lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS) -

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: ROSSI ATACADISTA E

DISTRIBUIDOR EIRELI. No dia 16/03/2021, às 10:00:15 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 16/03/2021, às 10:00:15 horas, no lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS) -

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: CASTELAN MOVEIS E

ELETRODOMESTICOS EIRELI. No dia 16/03/2021, às 16:13:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 16/03/2021, às 16:13:45 horas, no lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS) -

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

coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor: FORTCOM COMERCIO E

DISTRIBUICAO LTDA ME. No dia 18/03/2021, às 08:40:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS) - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 10/02/2021, às 10:34:42 horas, no lote (8) - CEREAIS II (PRODUTOS BÁSICOS) -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 24/02/2021, às

15:53:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 24/02/2021, às 15:53:59 horas, no lote (8) - CEREAIS II (PRODUTOS BÁSICOS) -

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

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação

assim como o envio da proposta readequada, estando os valores abaixo do estimado em

nosso processo. Ressalto que o Setor de Alimentação Escolar aprovou as amostras

encaminhada pela mesma no referido lote, estando apta a seguir com a declaração de

vencedor e posterior adjudicação. No dia 25/02/2021, às 10:48:51 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 25/02/2021, às 10:48:51 horas, no lote (8) - CEREAIS II (PRODUTOS BÁSICOS) -

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

Transcorrido o prazo recursal não houve manifestação de interposição de recurso.

Considerando que a licitante atendeu as demais fases do certame, tendo inclusive sido

aprovadas suas amostras pelo Setor de Alimentação escolar, adjudica-se o presente lote.

 

    No dia 25/02/2021, às 10:48:51 horas, no lote (8) - CEREAIS II (PRODUTOS BÁSICOS) -

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

DEGASPERI LTDA com o valor R$ 160.000,00.
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    No dia 10/02/2021, às 10:33:58 horas, no lote (9) - ALIMENTOS (DIETA ESPECIAL) -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 10/02/2021, às

13:55:31 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (9) - ALIMENTOS (DIETA ESPECIAL) - nenhum fornecedor foi declarado

vencedor.

 

    No dia 10/02/2021, às 10:39:38 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI, no lote (4) -

CARNE AVINA. O motivo da desclassificação foi: O licitante está desclassificada tendo em

vista erro na formulação de lance, conforme confirmado pelo mesmo nas mensagens do

chat do Licitações-e.

 

    No dia 10/02/2021, às 13:11:05 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, no

lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE. O motivo da desclassificação foi: A licitante está

desclassificada tendo em vista o erro formulado no seu lance que a impossibilita de manter a

proposta, conforme mensagem também encaminhada pela mesma no chat do Licitações-E.

 

    No dia 10/02/2021, às 13:11:32 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, no

lote (3) - CARNE BOVINA. O motivo da desclassificação foi: A licitante está desclassificada

tendo em vista o erro formulado no seu lance que a impossibilita de manter a proposta,

conforme mensagem também encaminhada pela mesma no chat do Licitações-E.

 

    No dia 10/02/2021, às 13:55:31 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PEDRO JOSE SANGALI, no lote (9) - ALIMENTOS (DIETA

ESPECIAL). O motivo da desclassificação foi: O licitante está desclassificado tendo em vista

que não ofertou contraproposta adequando o valor ao estimado em nosso processo.

 

    No dia 24/02/2021, às 16:04:11 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI, no lote (1) - PRODUTOS

PARA LANCHE. O motivo da desclassificação foi: Mediante resultado das análises das

amostras, a licitante PONTAL foi reprovada pelo Setor de Alimentação Escolar, sendo

procedida portanto sua desclassificação, conforme teor do item 15.21 e seus subitens que

relatam os procedimentos e formas da entrega e análise das amostras. O relatório emitido

pelo Setor de Alimentação Escolar está disponível na íntegra no site da PMSM, sendo

disponibilizado o link de acesso no chat do Licitações-e para os licitantes interessados.

Ressalto que conforme consta no item 15.21.4, em caso de reprovação de qualquer item, a
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empresa será desclassificada no lote reprovado, sendo convocado para apresentação de

nova amostra o segundo colocado, desde que atenda as exigências do edital, senda essa a

presente fundamentação para desclassificação da empresa em questão, no presente lote.

 

    No dia 24/02/2021, às 16:04:48 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - S. J. DEGASPERI LTDA, no lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS

BÁSICOS). O motivo da desclassificação foi: Mediante resultado das análises das amostras,

a licitante S. J. DEGASPERI foi reprovada pelo Setor de Alimentação Escolar, sendo

procedida portanto sua desclassificação, conforme teor do item 15.21 e seus subitens que

relatam os procedimentos e formas da entrega e análise das amostras. O relatório emitido

pelo Setor de Alimentação Escolar está disponível na íntegra no site da PMSM, sendo

disponibilizado o link de acesso no chat do Licitações-e para os licitantes interessados.

Ressalto que conforme consta no item 15.21.4, em caso de reprovação de qualquer item, a

empresa será desclassificada no lote reprovado, sendo convocado para apresentação de

nova amostra o segundo colocado, desde que atenda as exigências do edital, senda essa a

presente fundamentação para desclassificação da empresa em questão, no presente lote.

 

    No dia 04/03/2021, às 15:47:21 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI, no lote (7) - CEREAIS I

(PRODUTOS BÁSICOS). O motivo da desclassificação foi: Mediante resultado das análises

das amostras, a licitante PONTAL foi reprovada pelo Setor de Alimentação Escolar, sendo

procedida portanto sua desclassificação, conforme teor do item 15.21 e seus subitens que

relatam os procedimentos e formas da entrega e análise das amostras. O relatório emitido

pelo Setor de Alimentação Escolar está disponível na íntegra no site da PMSM, sendo

disponibilizado o link de acesso no chat do Licitações-e para os licitantes interessados.

Ressalto que conforme consta no item 15.21.4, em caso de reprovação de qualquer item, a

empresa será desclassificada no lote reprovado, sendo convocado para apresentação de

nova amostra o próximo colocado, desde que atenda as exigências do edital, senda essa a

presente fundamentação para desclassificação da empresa em questão, no presente lote.

 

    No dia 09/03/2021, às 13:20:33 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI, no lote (7) -

CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS). O motivo da desclassificação foi: Mediante resultado

das análises das amostras, a licitante ROSSI foi reprovada pelo Setor de Alimentação

Escolar, sendo procedida portanto sua desclassificação, conforme teor do item 15.21 e seus

subitens que relatam os procedimentos e formas da entrega e análise das amostras. O

relatório emitido pelo Setor de Alimentação Escolar está disponível na íntegra no site da

PMSM, sendo disponibilizado o link de acesso no chat do Licitações-e para os licitantes

interessados. Ressalto que conforme consta no item 15.21.4, em caso de reprovação de

qualquer item, a empresa será desclassificada no lote reprovado, sendo convocado para

25/03/2021 Página 12 de 14



apresentação de nova amostra o próximo colocado, desde que atenda as exigências do

edital, senda essa a presente fundamentação para desclassificação da empresa em

questão, no presente lote.

 

    No dia 16/03/2021, às 10:00:15 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI, no

lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS). O motivo da desclassificação foi: Mediante

resultado das análises das amostras, a licitante CASTELAN foi reprovada pelo Setor de

Alimentação Escolar, sendo procedida portanto sua desclassificação, conforme teor do item

15.21 e seus subitens que relatam os procedimentos e formas da entrega e análise das

amostras. O relatório emitido pelo Setor de Alimentação Escolar está disponível na íntegra

no site da PMSM, sendo disponibilizado o link de acesso no chat do Licitações-e para os

licitantes interessados. Ressalto que conforme consta no item 15.21.4, em caso de

reprovação de qualquer item, a empresa será desclassificada no lote reprovado, sendo

convocado para apresentação de nova amostra o próximo colocado, desde que atenda as

exigências do edital, senda essa a presente fundamentação para desclassificação da

empresa em questão, no presente lote.

 

    No dia 16/03/2021, às 16:13:45 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME, no lote

(7) - CEREAIS I (PRODUTOS BÁSICOS). O motivo da desclassificação foi: A empresa está

desclassificada tendo em vista a impossibilidade de oferta de contraproposta reduzindo o

valor para adequar ao máximo estimado em nosso processo, conforme mensagem

encaminhada pela mesma no Chat do Licitações-E.

 

    No dia 18/03/2021, às 08:40:36 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -

desclassificou o fornecedor - PEDRO JOSE SANGALI, no lote (7) - CEREAIS I (PRODUTOS

BÁSICOS). O motivo da desclassificação foi: A empresa está desclassificada tendo em vista

a impossibilidade de oferta de contraproposta reduzindo o valor para adequar ao máximo

estimado em nosso processo.

 

    Diante do registro de intenção  do representante ANGELICA DA SILVA VIANA da

empresa PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI no lote (1) - PRODUTOS PARA LANCHE,  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.
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RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

 

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
08.849.621/0001-56 CASTELAN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI

11.796.012/0001-90 FORTCOM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME

09.174.844/0001-23 FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA

31.710.484/0001-96 PEDRO JOSE SANGALI

37.893.589/0001-04 PONTAL DISTRIBUIDORA EIRELI

21.437.902/0001-60 ROSSI ATACADISTA E DISTRIBUIDOR EIRELI

36.064.100/0001-29 S. J. DEGASPERI LTDA

07.301.845/0001-66 SERGIO BRAULIO RIBEIRO

28.071.296/0001-50 VANILDA S.G. LAURETT DISTRIBUIDORA - EPP
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