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 Prefeitura Municipal de Bagre
Prefeitura Municipal de Bagre
Prefeitura Municipal de Bagre

 
Registro de Preços Eletrônico nº 01/2020

 
Às 09:00 do dia 04/08/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em
atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Registro de preços para a futura aquisição
de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar do ensino fundamental, programa de educação de jovens e adultos, educação infantil e
quilombola conforme especificações contidas no termo de referência.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
21/07/2020 23:52 22/07/2020 08:00 30/07/2020 12:00 04/08/2020 08:59 04/08/2020 09:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta
30/07/2020 - 10:46 INFORMACAO 03/08/2020 - 09:58

Dúvida: DOUTOR PREGOERI0 BOM NAO ENCOTREI NO EDITAL PRECOS DE REFERENCIA

Resposta: Os valores estão disponíveis apenas para os órgãos de controle interno e externo.

- -

Dúvida:

Resposta:

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001

Carne Bovina Moída – 1ª Qualidade, In Natura, Limpa, Sem
Gordura, Idênticas Corte Traseiro Magro, Além de Constar O
Selo de Inspeção (si). Entregue Semanalmente Nas Unidades de
Ensino

27,99 7.000 KG Homologado

0002

Ovo de Galinha – 1ª Qualidade, Peso Médio de 50g, Bom Estado
de Conservação Sem Rachaduras e Lesões, Isento de Perigos
Biológicos e Químicos. Deve Constar Individualmente No
Embalagem do Produto O Número do Lote, Data de Fabricação
E/ou Data de Validade Não Inferior A 60 Dias. Acondicionado Em
Caixa Contendo 30 Unidades.

14,76 300 CUB Fracassado

0003

Almôndega Ao Molho – 1ª Qualidade, Embalagem Tipo Lata
500g, Nova, Bom Estado de Conservação, Sem Rachaduras e
Lesões, Isenta de Perigos Biológicos e Químicos. Deve Constar
Individualmente No Produto O Número do Lote, Data de
Fabricação e Data de Validade Não Inferior A 180 Dias.
Acondicionado Em Caixas.

11,17 35.100 LT Homologado

0004
Pão – Massa Fina Tipo Hambúrguer Com 50g, Produzido A Partir
de Trigo Enriquecido Com Ácido Fólico e Ferro. Produção Diária
e Entregue Semanalmente Nas Unidades de Ensino.

0,70 20.800 UND Homologado

0005

Feijão Carioquinha – Embalagem de 1 Kg, Bom Estado de
Conservação. Isento de Sujidades de Perigos Físicos. Deve
Constar Individualmente No Produto O Número do Lote, Data de
Fabricação e Data de Validade Não Inferior A 180 Dias.
Acondicionado Em Fardos Plásticos Transparentes.

8,46 3.000 KG Fracassado

0006

Arroz Tipo 1 – Classe Longo Fino, Subgrupo Polido Embalagem
Plástica de 1 Kg, Bom Estado de Conservação, Isento de
Sujidades de Perigos Físicos. Deve Constar Individualmente No
Produto O Número do Lote, Data de Fabricação e Data de
Validade Não Inferior A 180 Dias. Acondicionado Em Fardos
Plásticos Transparentes.

4,10 9.000 KG Fracassado

0007

Arroz Tipo 2 – Classe Longo Fino, Subgrupo Polido Embalagem
Plástica de 1 Kg, Bom Estado de Conservação, Isento de
Sujidades de Perigos Físicos. Deve Constar Individualmente No
Produto O Número do Lote, Data de Fabricação e Data de
Validade Não Inferior A 180 Dias. Acondicionado Em Fardos
Plásticos Transparentes.

3,32 10.000 KG Fracassado

0008

Macarrão – Tipo Espaguete, Embalagem Plástica de 500g, Bom
Estado de Conservação, Isento de Sujidades de Perigos Físicos.
Deve Constar Individualmente No Produto O Número do Lote,
Data de Fabricação e Data de Validade Não Inferior A 180 Dias.
Acondicionado Em Fardos Plásticos Transparentes

3,76 6.000 KG Fracassado

0009

Pó de Café Torrado e Moído - Embalagem Plástica de 100g Ou
250g, Bom Estado de Conservação, Isento de Sujidades de
Perigos Físicos. Deve Constar Individualmente No Produto O
Número do Lote, Data de Fabricação e Data de Validade Não
Inferior A 180 Dias. Acondicionado Em Caixa.

5,50 1.000 KG Fracassado

0010

Massa Para Sopa – Embalagem Plástica de 500g, Bom Estado de
Conservação, Isento de Sujidades de Perigos Físicos. Deve
Constar Individualmente No Produto O Número do Lote, Data de
Fabricação e Data de Validade Não Inferior A 180 Dias.
Acondicionado Em Fardos Plásticos Transparentes.

5,56 5.010 KG Fracassado



Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0011

Leite Integral Em Pó – Enriquecido Com Vitaminas, Embalagem
Plástica de 200g e Deve Constar O Número do Lote, Data de
Fabricação e Data Validade (no Mínimo 180 Dias), Na
Embalagem deve Conter A Tabela de Valor Nutricional.
Acondicionado Em Fardos Plásticos Transparentes

25,35 5.000 KG Fracassado

0012

"açúcar Cristal – Embalagem Plástica de 1 Kg, Acondicionada Em
fardos de Plástico Transparente, Isento de Sujidades de Perigos
físicos. Deve Constar O Número do Lote, Data de Fabricação e
Data de Validade Com Prazo de No Mínimo 180 Dias.
Acondicionado em Fardos Plásticos Transparentes."

2,33 12.000 KG Fracassado

0013

Óleo Vegetal – de Soja, Embalagem Tipo Pet de 900 Ml. Deve
Constar Individualmente No Produto O Número do Lote, Data de
Fabricação e Data de Validade Não Inferior A 180 Dias.
Acondicionado Em Caixas de Papelão.

7,15 1.500 GF Fracassado

0014

Vinagre – de Álcool, Embalagem de 750ml. Deve Constar
Individualmente No Produto O Número do Lote, Data de
Fabricação e Data de Validade Não Inferior A 180 Dias.
Acondicionado Em Fardos Plásticos Transparentes.

2,99 900 GF Fracassado

0015

Biscoito Cream Crack - 400g Com Dupla Embalagem Plástica.
Isento de Sujidade, Parasitos, Bolor e Larvas. Produto Com Data
de Fabricação, Lote e Validade Mínima de 180 Dias.
Acondicionado Em Caixas de Papelão.

7,86 10.600 PAC Fracassado

0016

Biscoito Maria - 400g Com Dupla Embalagem Plástica. Isento de
Sujidade, Parasitos, Bolor e Larvas. Produto Com Data de
Fabricação, Lote e Validade Mínima de 180 Dias. Acondicionado
Em Caixas de Papelão

4,90 10.600 PAC Fracassado

0017

Suco Concentrado de Fruta Natural Sabor Caju, Com Alto Teor
de Fruta, Embalagem Tipo Pet de 500 Ml, Com Rendimento Para
3,5 Litros. Produto Sem Adição de Açúcar, Pasteurizado e
Homogeneizado, Não Fermentado e Não Alcoólico. Produto Com
Validade Mínima de 180 Dias. Acondicionado Em Caixas de
Papelão.

5,86 12.000 GF Fracassado

0018

Suco Concentrado de Fruta Natural Sabor Goiaba, Com Alto Teor
de Fruta, Embalagem Tipo Pet de 500 Ml, Com Rendimento Para
3,5 Litros. Produto Sem Adição de Açúcar, Pasteurizado e
Homogeneizado, Não Fermentado e Não Alcoólico. Produto Com
Validade Mínima de 180 Dias. Acondicionado Em Caixas de
Papelão.

5,45 12.000 GF Fracassado

0019
Sal – Iodado Refinado, Embalagem Plástica de 1 Kg.
Acondicionado Em Fardos Plásticos Transparentes e Validade
Maior Que 180 Dias.

1,02 1.320 KG Fracassado

0020

Mistura Pré Pronta Para Sopa – 1ª Qualidade, Embalagem de
200g, Bom Estado de Conservação, Sem Lesões de Origem Física
Ou Mecânica, Livre de Perigos Biológicos Ou Físicos. Deve
Consta No Produto A Data de Fabricação, Lote, Data de
Validade Não Inferior A 180 Dias.

15,03 23.000 PAC Fracassado

0021
Margarina – 60% de Lipídeos, Embalagem Tipo Pote de 250g.
Deve Constar Individualmente No Produto O Lote, Data de
Fabricação e Data de Validade Não Inferior A 180 Dias.

3,44 300 UND Fracassado

0022

Colorau - Não Deve Conter Sujidades e Misturas Inadequadas Ao
Produto, Com Embalagens Ilesas, Acondicionado Em Pacotes de
Polietileno Transparente Contendo 100g do Produto. O Prazo de
Validade Não Deve Ser Inferior A 12 Meses Contando A Partir da
Data de Entrega

2,81 100 KG Fracassado

0023

Cominho Moído - Não Deve Conter Sujidades e Misturas
Inadequadas Ao Produto, Com Embalagens Ilesas, Acondicionado
Em Pacotes de Polietileno Transparente Contendo 100g do
Produto. O Prazo de Validade Não Deve Ser Inferior A 12 Meses
Contando A Partir da Data de Entrega.

1,87 100 KG Fracassado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
21/07/2020 Edital012020Assinado

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

30/07/2020 - 10:46
Pedido de esclarecimento
enviado para o processo
01/2020

Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020 - 10:24 Negociação aberta para o
processo 01/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020 - 10:45 Mensagem para negociação
no processo 01/2020

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020 - 11:14 Agendamento da data limite
da fase de negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2020 às 13:14.

04/08/2020 - 15:03 Negociação aberta no
processo 01/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0002 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020 - 15:08 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Data Assunto Frase

04/08/2020 - 15:10 Negociação aberta no
processo 01/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0012 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020 - 15:16 Negociação aberta no
processo 01/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0022 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020 - 15:16 Negociação aberta no
processo 01/2020

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0023 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020 - 15:17 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

04/08/2020 - 15:40 Mensagem para negociação
no processo 01/2020

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2020 - 14:24 Documentos solicitados para
o processo 01/2020

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2020 - 14:24 Documentos solicitados para
o processo 01/2020

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/08/2020 - 17:04 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 10:51 Documentos solicitados para
o processo 01/2020

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:08 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:10 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:10 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:11 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:11 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0008 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:11 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0009 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:11 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:14 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0011 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:14 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0013 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:15 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0014 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:15 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0015 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:16 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0016 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:16 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0017 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:17 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0018 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Data Assunto Frase

06/08/2020 - 13:17 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0022 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/08/2020 - 13:17 Intenção de recurso enviada
para o processo 01/2020

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0023 do processo 01/2020.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001

Carne bovina moída – 1ª
qualidade, in natura, limpa,
sem gordura, idênticas corte
traseiro magro, além de
constar o Selo de Inspeção
(SI). Entregue
semanalmente nas unidades
de ensino

V S da S Brito Eireli Mafripar Mercurio 18,00 126.000,00

0002 *

Ovo de galinha – 1ª
qualidade, peso médio de
50g, bom estado de
conservação sem rachaduras
e lesões, isento de perigos
biológicos e químicos. Deve
constar individualmente no
embalagem do produto o
número do lote, data de
fabricação e/ou data de
validade não inferior a 60
dias. Acondicionado em
caixa contendo 30 unidades.

  0,00 0,00

0003

Almôndega ao molho – 1ª
qualidade, embalagem tipo
lata 500g, nova, bom estado
de conservação, sem
rachaduras e lesões, isenta
de perigos biológicos e
químicos. Deve constar
individualmente no produto
o número do lote, data de
fabricação e data de
validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em
caixas.

V S da S Brito Eireli Oderich Oderich 10,30 361.530,00

0004

Pão – massa fina tipo
hambúrguer com 50g,
produzido a partir de trigo
enriquecido com ácido fólico
e ferro. Produção diária e
entregue semanalmente nas
unidades de ensino.

V S da S Brito Eireli Assis Assis 0,63 13.104,00

0005 *

Feijão carioquinha –
embalagem de 1 kg, bom
estado de conservação.
Isento de sujidades de
perigos físicos. Deve constar
individualmente no produto
o número do lote, data de
fabricação e data de
validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em
fardos plásticos
transparentes.

  0,00 0,00

0006 *

Arroz tipo 1 – classe longo
fino, subgrupo polido
embalagem plástica de 1 kg,
bom estado de conservação,
isento de sujidades de
perigos físicos. Deve constar
individualmente no produto
o número do lote, data de
fabricação e data de
validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em
fardos plásticos
transparentes.

  0,00 0,00

0007 *

Arroz tipo 2 – classe longo
fino, subgrupo polido
embalagem plástica de 1 kg,
bom estado de conservação,
isento de sujidades de
perigos físicos. Deve constar
individualmente no produto
o número do lote, data de
fabricação e data de
validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em
fardos plásticos
transparentes.

  0,00 0,00



Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

0008 *

Macarrão – tipo espaguete,
embalagem plástica de
500g, bom estado de
conservação, isento de
sujidades de perigos físicos.
Deve constar
individualmente no produto
o número do lote, data de
fabricação e data de
validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em
fardos plásticos
transparentes

  0,00 0,00

0009 *

Pó de café torrado e moído -
embalagem plástica de 100g
ou 250g, bom estado de
conservação, isento de
sujidades de perigos físicos.
Deve constar
individualmente no produto
o número do lote, data de
fabricação e data de
validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em
caixa.

  0,00 0,00

0010 *

Massa para sopa –
embalagem plástica de
500g, bom estado de
conservação, isento de
sujidades de perigos físicos.
Deve constar
individualmente no produto
o número do lote, data de
fabricação e data de
validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em
fardos plásticos
transparentes.

  0,00 0,00

0011 *

Leite integral em pó –
enriquecido com vitaminas,
embalagem plástica de 200g
e deve constar o número do
lote, data de fabricação e
data validade (no mínimo
180 dias), na embalagem
deve conter a tabela de
valor nutricional.
Acondicionado em fardos
plásticos transparentes

  0,00 0,00

0012 *

"Açúcar cristal – embalagem
plástica de 1 kg,
acondicionada em fardos de
plástico transparente, isento
de sujidades de perigos
físicos. Deve constar o
número do lote, data de
fabricação e data de
validade com prazo de no
mínimo 180 dias.
Acondicionado em fardos
plásticos transparentes."

  0,00 0,00

0013 *

Óleo vegetal – de soja,
embalagem tipo pet de 900
ml. Deve constar
individualmente no produto
o número do lote, data de
fabricação e data de
validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em
caixas de papelão.

  0,00 0,00

0014 *

Vinagre – de álcool,
embalagem de 750ml. Deve
constar individualmente no
produto o número do lote,
data de fabricação e data de
validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em
fardos plásticos
transparentes.

  0,00 0,00

0015 *

Biscoito Cream Crack - 400g
com dupla embalagem
plástica. Isento de sujidade,
parasitos, bolor e larvas.
Produto com data de
fabricação, lote e validade
mínima de 180 dias.
Acondicionado em caixas de
papelão.

  0,00 0,00



Código Produto Fornecedor Modelo Marca/Fabricante Melhor Lance Valor Total

0016 *

Biscoito Maria - 400g com
dupla embalagem plástica.
Isento de sujidade,
parasitos, bolor e larvas.
Produto com data de
fabricação, lote e validade
mínima de 180 dias.
Acondicionado em caixas de
papelão

  0,00 0,00

0017 *

Suco concentrado de fruta
natural sabor caju, com alto
teor de fruta, embalagem
tipo pet de 500 ml, com
rendimento para 3,5 litros.
Produto sem adição de
açúcar, pasteurizado e
homogeneizado, não
fermentado e não alcoólico.
Produto com validade
mínima de 180 dias.
Acondicionado em caixas de
papelão.

  0,00 0,00

0018 *

Suco concentrado de fruta
natural sabor goiaba, com
alto teor de fruta,
embalagem tipo pet de 500
ml, com rendimento para
3,5 litros. Produto sem
adição de açúcar,
pasteurizado e
homogeneizado, não
fermentado e não alcoólico.
Produto com validade
mínima de 180 dias.
Acondicionado em caixas de
papelão.

  0,00 0,00

0019 *

Sal – iodado refinado,
embalagem plástica de 1 kg.
Acondicionado em fardos
plásticos transparentes e
validade maior que 180 dias.

  0,00 0,00

0020 *

Mistura pré pronta para sopa
– 1ª qualidade, embalagem
de 200g, bom estado de
conservação, sem lesões de
origem física ou mecânica,
livre de perigos biológicos
ou físicos. Deve consta no
produto a data de
fabricação, lote, data de
validade não inferior a 180
dias.

  0,00 0,00

0021 *

Margarina – 60% de lipídeos,
embalagem tipo pote de
250g. Deve constar
individualmente no produto
o lote, data de fabricação e
data de validade não
inferior a 180 dias.

  0,00 0,00

0022 *

Colorau - não deve conter
sujidades e misturas
inadequadas ao produto,
com embalagens ilesas,
acondicionado em pacotes
de polietileno transparente
contendo 100g do produto.
O prazo de validade não
deve ser inferior a 12 meses
contando a partir da data de
entrega

  0,00 0,00

0023 *

Cominho moído - não deve
conter sujidades e misturas
inadequadas ao produto,
com embalagens ilesas,
acondicionado em pacotes
de polietileno transparente
contendo 100g do produto.
O prazo de validade não
deve ser inferior a 12 meses
contando a partir da data de
entrega.

  0,00 0,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do
decreto 10.024/2019.

Declaração de Não-Emprego de
Menores

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

Declaração de Inexistência de
Impeditivos

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a
habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Título Declaração
Declaração de Conhecimento do
Edital

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha
proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Carne bovina moída – 1ª qualidade, in natura, limpa, sem gordura, idênticas corte traseiro magro, além de constar o
Selo de Inspeção (SI). Entregue semanalmente nas unidades de ensino

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:05:59 Kg Quality beef 22,14 154.980,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:30:06

Carne bovina
moída Quality Beef/Mercurio 14,40 100.800,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:05:52 friboi friboi 11,25 78.750,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:35:37

MAIA & MAIA
MATADOURO

MAIA & MAIA
MATADOURO 26,90 188.300,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

22:58:08 REGIONAL REGIONAL 19,00 133.000,00 Sim

V S da S Brito Eireli 26.863.315/0001-56 04/08/2020 -
08:38:44 Mafripar Mercurio 18,00 126.000,00 Sim

0002 - Ovo de galinha – 1ª qualidade, peso médio de 50g, bom estado de conservação sem rachaduras e lesões, isento de
perigos biológicos e químicos. Deve constar individualmente no embalagem do produto o número do lote, data de fabricação
e/ou data de validade não inferior a 60 dias. Acondicionado em caixa contendo 30 unidades.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:06:48 Cuba Gaasa 15,00 4.500,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:30:37

Ovo de galinha 13
1ª qualidade Gaasa / Gaasa 21,60 6.480,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:05:57 avine avine 18,96 5.688,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:00:07 GAMA GAMA 14,70 4.410,00 Sim

V S da S Brito Eireli 26.863.315/0001-56 04/08/2020 -
08:39:14 Gaasa Gaasa 16,00 4.800,00 Sim

0003 - Almôndega ao molho – 1ª qualidade, embalagem tipo lata 500g, nova, bom estado de conservação, sem rachaduras e
lesões, isenta de perigos biológicos e químicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação
e data de validade não inferior a 180 dias. Acondicionado em caixas.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:07:35 Lata Oderich 25,00 877.500,00 Sim

D COMPANY SERVIÇOS DE
FOTOCOPIAS EIRELI* 27.464.216/0001-64 30/07/2020 -

09:50:39 BORDON BORDON 7,00 245.700,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:34:32

Almôndega ao
molho 13 1ª
qualidade

Bordon / JBS 10,80 379.080,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:06:20 oderich oderich 22,50 789.750,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:10:58 BORDON BORDON JBS 11,00 386.100,00 Sim

V S da S Brito Eireli 26.863.315/0001-56 04/08/2020 -
08:39:42 Oderich Oderich 14,00 491.400,00 Sim

0004 - Pão – massa fina tipo hambúrguer com 50g, produzido a partir de trigo enriquecido com ácido fólico e ferro. Produção
diária e entregue semanalmente nas unidades de ensino.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:34:30

Pão 13 massa fina
tipo hambúrguer Padaria / Padaria 0,90 18.720,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:06:48 asssis asssis 6,85 142.480,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:12:42 REGIONAL RJF LOBATO 0,50 10.400,00 Sim

V S da S Brito Eireli 26.863.315/0001-56 04/08/2020 -
08:40:10 Assis Assis 0,80 16.640,00 Sim

0005 - Feijão carioquinha – embalagem de 1 kg, bom estado de conservação. Isento de sujidades de perigos físicos. Deve
constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a 180 dias.
Acondicionado em fardos plásticos transparentes.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:08:17 Kg Gama Lopes 10,96 32.880,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:34:28

Feijão carioquinha
13 embalagem de
1 kg

Da Casa / Da Casa 10,26 30.780,00 Sim



Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:07:26

comercial gama
lopes comercial gama lopes 5,10 15.300,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:36:41 carioquinha LIDER 8,10 24.300,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:14:09 CGL GAMA LOPES 8,30 24.900,00 Sim

0006 - Arroz tipo 1 – classe longo fino, subgrupo polido embalagem plástica de 1 kg, bom estado de conservação, isento de
sujidades de perigos físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade
não inferior a 180 dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:08:58 Kg Gama Lopes 4,29 38.610,00 Sim

D COMPANY SERVIÇOS DE
FOTOCOPIAS EIRELI* 27.464.216/0001-64 30/07/2020 -

10:17:33 MILANEZ MILANEZ 4,25 38.250,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:34:25

Arroz tipo 1 13
classe longo fino

Gama Lopes / Gama
Lopes 5,08 45.720,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:07:45 urbano urbano 4,05 36.450,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:37:34 TIPO 1 LIDER 3,98 35.820,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:15:05 FAZENDA FAZENDA 4,00 36.000,00 Sim

0007 - Arroz tipo 2 – classe longo fino, subgrupo polido embalagem plástica de 1 kg, bom estado de conservação, isento de
sujidades de perigos físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade
não inferior a 180 dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:09:31 Kg Gama Lopes 4,04 40.400,00 Sim

D COMPANY SERVIÇOS DE
FOTOCOPIAS EIRELI* 27.464.216/0001-64 30/07/2020 -

09:51:46 NOSSO NOSSO 3,50 35.000,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:34:23

Arroz tipo 2 13
classe longo fino

Gama Lopes / Gama
Lopes 4,86 48.600,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:08:13 urbano urbano 4,85 48.500,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:40:17 TIPO 2 LIDER 3,05 30.500,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:18:02 TIO JOÃO Josapar 3,20 32.000,00 Sim

0008 - Macarrão – tipo espaguete, embalagem plástica de 500g, bom estado de conservação, isento de sujidades de perigos
físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:09:59 Kg Ricosa 5,43 32.580,00 Sim

D COMPANY SERVIÇOS DE
FOTOCOPIAS EIRELI* 27.464.216/0001-64 30/07/2020 -

09:53:43 OCRIM RICOSA 8,00 48.000,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:34:21

Macarrão 13 tipo
espaguete Ambra / Ocrim S.A 4,14 24.840,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:08:35 hileia hileia 3,40 20.400,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:42:40 espaguete GAMA LOPES 3,19 19.140,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:25:08 BRANDINI J.MACEDO 3,35 20.100,00 Sim

0009 - Pó de café torrado e moído - embalagem plástica de 100g ou 250g, bom estado de conservação, isento de sujidades de
perigos físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a
180 dias. Acondicionado em caixa.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:10:32 Kg Odebrecht 18,17 18.170,00 Sim

D COMPANY SERVIÇOS DE
FOTOCOPIAS EIRELI* 27.464.216/0001-64 30/07/2020 -

10:20:50 MARATA MARATA 22,00 22.000,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:34:18

Pó de café
torrado e moído Sagrada Familia / Rafrell 17,28 17.280,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:08:59 santa clara santa clara 6,80 6.800,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:43:28

TORRADO E
MOIDO MARATA 4,10 4.100,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:28:55 KIMIMO Grupo 3corações 16,50 16.500,00 Sim

0010 - Massa para sopa – embalagem plástica de 500g, bom estado de conservação, isento de sujidades de perigos físicos. Deve
constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a 180 dias.



Acondicionado em fardos plásticos transparentes.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:10:58 Kg Ricosa 5,71 28.607,10 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:34:16 Massa para sopa Ricosa/Ocrim S.A 5,40 27.054,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:09:21 hileia hileia 12,63 63.276,30 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:44:32 PARA SOPA HILEIA 4,90 24.549,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:30:18 BRANDINI J.MACEDO 5,20 26.052,00 Sim

0011 - Leite integral em pó – enriquecido com vitaminas, embalagem plástica de 200g e deve constar o número do lote, data de
fabricação e data validade (no mínimo 180 dias), na embalagem deve conter a tabela de valor nutricional. Acondicionado em
fardos plásticos transparentes

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:12:00 Kg Itambé 46,43 232.150,00 Sim

D COMPANY SERVIÇOS DE
FOTOCOPIAS EIRELI* 27.464.216/0001-64 30/07/2020 -

09:43:53 CCGL CCLG 29,00 145.000,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:37:57

Leite integral em
pó Lolla / Tangará Foods. 33,30 166.500,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:11:19 ccgl ccgl 6,20 31.000,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:45:14 Em pó PIRACANJUBA 25,10 125.500,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:32:54 CCGL CCGL 20,50 102.500,00 Sim

0012 - "Açúcar cristal – embalagem plástica de 1 kg, acondicionada em fardos de plástico transparente, isento de sujidades de
perigos físicos. Deve constar o número do lote, data de fabricação e data de validade com prazo de no mínimo 180 dias.
Acondicionado em fardos plásticos transparentes."

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:12:31 Kg itamaraty 3,10 37.200,00 Sim

D COMPANY SERVIÇOS DE
FOTOCOPIAS EIRELI* 27.464.216/0001-64 30/07/2020 -

09:45:59 NOSSO NOSSO 3,00 36.000,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:37:54 Açúcar cristal Cauaxi / Pagrisa Pastoril 4,21 50.520,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:11:46 princesa princesa 3,50 42.000,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:36:33 UNIÃO UNIÃO 2,15 25.800,00 Sim

0013 - Óleo vegetal – de soja, embalagem tipo pet de 900 ml. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data
de fabricação e data de validade não inferior a 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:13:01 Gf Soya 5,57 8.355,00 Sim

D COMPANY SERVIÇOS DE
FOTOCOPIAS EIRELI* 27.464.216/0001-64 30/07/2020 -

10:23:39 PRIMOR PRIMOR 5,25 7.875,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:37:52

Óleo vegetal 13
de soja Soya / Bunge Alimentos 7,02 10.530,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:12:23 soya soya 6,20 9.300,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:45:50 DE SOJA SOYA 2,85 4.275,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:39:14 SOYA SOYA 6,85 10.275,00 Sim

0014 - Vinagre – de álcool, embalagem de 750ml. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de
fabricação e data de validade não inferior a 180 dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:13:35 Gf Gama Lopes 2,03 1.827,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:37:48

Vinagre 13 de
álcool, embalagem
de 750m

Frutasul / Mariza
Alimentos 2,16 1.944,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:13:13 figueira figueira 3,10 2.790,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:46:37 DE ALCOOL GAMA LOPES 2,85 2.565,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:42:05 CASTELO CASTELO ALIMENTOS 2,85 2.565,00 Sim

0015 - Biscoito Cream Crack - 400g com dupla embalagem plástica. Isento de sujidade, parasitos, bolor e larvas. Produto com
data de fabricação, lote e validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.



Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA - EPP 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -
14:14:09 Pct Trigolino 3,43 36.358,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:37:45

Biscoito Cream
Crack Trigolino / Ocrim S.A 3,60 38.160,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:13:37 hileia hileia 4,50 47.700,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:47:11 cream craker VITORIA 7,15 75.790,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:44:37 TRIGOLINO TRIGOLINO 7,45 78.970,00 Sim

0016 - Biscoito Maria - 400g com dupla embalagem plástica. Isento de sujidade, parasitos, bolor e larvas. Produto com data de
fabricação, lote e validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:14:39 Pct Trigolino 3,29 34.874,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:40:57

Biscoito Maria -
400g Trigolino / Ocrim S.A 3,96 41.976,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:13:56 hileia hileia 4,50 47.700,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:47:43 MARIA VITORIA 4,90 51.940,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:45:42 TRIGOLINO TRIGOLINO 4,75 50.350,00 Sim

0017 - Suco concentrado de fruta natural sabor caju, com alto teor de fruta, embalagem tipo pet de 500 ml, com rendimento
para 3,5 litros. Produto sem adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Produto com
validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:15:13 Gf Dafruta 5,57 66.840,00 Sim

D COMPANY SERVIÇOS DE
FOTOCOPIAS EIRELI* 27.464.216/0001-64 30/07/2020 -

10:27:31 JANDAIA JANDAIA 2,45 29.400,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:40:55

Suco concentrado
de fruta CAJU Imperial / Imperial 2,70 32.400,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:14:18 dafruta dafruta 4,10 49.200,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:48:28 CAJU PALMEIRON 5,50 66.000,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:47:56 JANDAIA JANDAIA 5,80 69.600,00 Sim

0018 - Suco concentrado de fruta natural sabor goiaba, com alto teor de fruta, embalagem tipo pet de 500 ml, com rendimento
para 3,5 litros. Produto sem adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Produto com
validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:15:39 Gf Dafruta 5,57 66.840,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:40:52

Suco concentrado
de fruta GOIABA Imperial / Imperial 3,24 38.880,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:14:36 dafruta dafruta 4,00 48.000,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:49:05 GOIABA PALMEIRON 4,85 58.200,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:49:02 JANDAIA JANDAIA 5,40 64.800,00 Sim

0019 - Sal – iodado refinado, embalagem plástica de 1 kg. Acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade maior
que 180 dias.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:16:09 Kg Mariza 1,63 2.151,60 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:40:49

Sal 13 iodado
refinado

Mariza / Mariza
Alimentos 1,26 1.663,20 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:14:54 marimar marimar 1,20 1.584,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:50:14 MAX MAX 0,95 1.254,00 Sim

0020 - Mistura pré pronta para sopa – 1ª qualidade, embalagem de 200g, bom estado de conservação, sem lesões de origem
física ou mecânica, livre de perigos biológicos ou físicos. Deve consta no produto a data de fabricação, lote, data de validade
não inferior a 180 dias.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:40:47

Mistura pré
pronta para sopa Maggi / Maggi 7,20 165.600,00 Sim



Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:15:20 hileia hileia 7,46 171.580,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:56:02 MAGGI MAGGI 14,00 322.000,00 Sim

0021 - Margarina – 60% de lipídeos, embalagem tipo pote de 250g. Deve constar individualmente no produto o lote, data de
fabricação e data de validade não inferior a 180 dias.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:16:52 Und Margareth 2,14 642,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:42:31

Margarina 13 60%
de lipídeos

Primor / Bunge
Alimentos 3,78 1.134,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:16:16 delicata delicata 3,00 900,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:57:20 PRIMOR PRIMOR 3,35 1.005,00 Sim

0022 - Colorau - não deve conter sujidades e misturas inadequadas ao produto, com embalagens ilesas, acondicionado em
pacotes de polietileno transparente contendo 100g do produto. O prazo de validade não deve ser inferior a 12 meses contando
a partir da data de entrega

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:17:21 Kg Moinho Vitória 5,29 529,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:42:28 Colorau Mariza / Mariza

Alimentos 7,20 720,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:16:38 coringa coringa 9,20 920,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:50:10 PACOTE NARATA 26,00 2.600,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:58:48 MARATA MARATA 2,75 275,00 Sim

0023 - Cominho moído - não deve conter sujidades e misturas inadequadas ao produto, com embalagens ilesas, acondicionado
em pacotes de polietileno transparente contendo 100g do produto. O prazo de validade não deve ser inferior a 12 meses
contando a partir da data de entrega.

Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/Fabricante Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP* 09.721.163/0001-38 23/07/2020 -

14:17:43 Kg Moinho Vitória 12,86 1.286,00 Sim

P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 30/07/2020 -
13:42:26 Cominho moído Mariza / Mariza

Alimentos 39,60 3.960,00 Sim

MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 03/08/2020 -
17:17:03 maisa maisa 18,96 1.896,00 Sim

J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 03/08/2020 -
18:50:39 MOIDO MARATA 17,90 1.790,00 Sim

J N C CORREA E CARVALHO
LTDA* 03.698.468/0001-90 03/08/2020 -

23:59:14 MARATA MARATA 1,85 185,00 Sim

* Proposta rejeitada.

Lances Enviados
0001 - Carne bovina moída – 1ª qualidade, in natura, limpa, sem gordura, idênticas corte traseiro magro, além de constar o
Selo de Inspeção (SI). Entregue semanalmente nas unidades de ensino

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:05:59 22,14 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:30:06 14,40 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:05:52 11,25 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:35:37 26,90 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 22:58:08 19,00 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 08:38:44 18,00 (proposta) 26.863.315/0001-56 Válido

04/08/2020 - 09:43:45 11,24 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43



Data Valor CNPJ Situação

04/08/2020 - 09:44:21 11,20 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:45:09 11,52 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

0002 - Ovo de galinha – 1ª qualidade, peso médio de 50g, bom estado de conservação sem rachaduras e lesões, isento de
perigos biológicos e químicos. Deve constar individualmente no embalagem do produto o número do lote, data de fabricação
e/ou data de validade não inferior a 60 dias. Acondicionado em caixa contendo 30 unidades.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:06:48 15,00 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:30:37 21,60 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:05:57 18,96 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 23:00:07 14,70 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 08:39:14 16,00 (proposta) 26.863.315/0001-56
Cancelado - Valor ofertado acima do valor de referência, não
obtemos resposta na fase de negociação, desta forma decido pelo
fracasso do item. 05/08/2020 14:15:33

04/08/2020 - 09:42:31 15,95 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:45:56 17,28 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:50:44 15,90 26.863.315/0001-56
Cancelado - Valor ofertado acima do valor de referência, não
obtemos resposta na fase de negociação, desta forma decido pelo
fracasso do item. 05/08/2020 14:15:33

04/08/2020 - 09:52:22 15,80 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:53:22 15,50 26.863.315/0001-56
Cancelado - Valor ofertado acima do valor de referência, não
obtemos resposta na fase de negociação, desta forma decido pelo
fracasso do item. 05/08/2020 14:15:33

04/08/2020 - 09:53:36 15,45 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:55:12 15,00 26.863.315/0001-56
Cancelado - Valor ofertado acima do valor de referência, não
obtemos resposta na fase de negociação, desta forma decido pelo
fracasso do item. 05/08/2020 14:15:33

04/08/2020 - 09:55:21 14,98 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:33:51 14,76 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 15:06:42 14,98 26.863.315/0001-56
Cancelado - Valor ofertado acima do valor de referência, não
obtemos resposta na fase de negociação, desta forma decido pelo
fracasso do item. 05/08/2020 14:15:33

0003 - Almôndega ao molho – 1ª qualidade, embalagem tipo lata 500g, nova, bom estado de conservação, sem rachaduras e
lesões, isenta de perigos biológicos e químicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação
e data de validade não inferior a 180 dias. Acondicionado em caixas.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:07:35 25,00 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 09:50:39 7,00 (proposta) 27.464.216/0001-64

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:34:32 10,80 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:06:20 22,50 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 23:10:58 11,00 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 08:39:42 14,00 (proposta) 26.863.315/0001-56 Válido

04/08/2020 - 09:44:36 10,75 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:46:26 10,74 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:46:54 10,73 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:48:34 10,70 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:49:04 10,65 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:49:44 10,64 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:50:06 10,63 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:50:53 10,60 26.863.315/0001-56 Válido

04/08/2020 - 09:51:16 10,55 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41



Data Valor CNPJ Situação
04/08/2020 - 09:53:08 10,50 26.863.315/0001-56 Válido

04/08/2020 - 09:53:28 10,48 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:53:57 10,45 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:54:14 10,44 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:55:21 10,30 26.863.315/0001-56 Válido

04/08/2020 - 09:55:28 10,28 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0004 - Pão – massa fina tipo hambúrguer com 50g, produzido a partir de trigo enriquecido com ácido fólico e ferro. Produção
diária e entregue semanalmente nas unidades de ensino.

Data Valor CNPJ Situação

30/07/2020 - 13:34:30 0,90 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:06:48 6,85 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 23:12:42 0,50 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 08:40:10 0,80 (proposta) 26.863.315/0001-56 Válido

04/08/2020 - 09:44:55 0,79 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:46:46 0,78 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:49:19 0,75 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:51:00 0,74 26.863.315/0001-56 Válido

04/08/2020 - 09:51:26 0,72 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:51:56 0,70 26.863.315/0001-56 Válido

04/08/2020 - 09:52:31 0,68 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:53:27 0,65 26.863.315/0001-56 Válido

04/08/2020 - 09:53:42 0,64 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:55:26 0,63 26.863.315/0001-56 Válido

04/08/2020 - 09:55:34 0,62 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0005 - Feijão carioquinha – embalagem de 1 kg, bom estado de conservação. Isento de sujidades de perigos físicos. Deve
constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a 180 dias.
Acondicionado em fardos plásticos transparentes.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:08:17 10,96 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:34:28 10,26 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:07:26 5,10 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:36:41 8,10 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:14:09 8,30 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 09:43:54 5,09 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 09:45:02 5,08 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:47:12 8,20 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

0006 - Arroz tipo 1 – classe longo fino, subgrupo polido embalagem plástica de 1 kg, bom estado de conservação, isento de
sujidades de perigos físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade
não inferior a 180 dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:08:58 4,29 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.



Data Valor CNPJ Situação

30/07/2020 - 10:17:33 4,25 (proposta) 27.464.216/0001-64

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:34:25 5,08 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:07:45 4,05 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:37:34 3,98 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:15:05 4,00 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 09:44:08 3,97 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 09:45:13 3,95 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:48:02 4,06 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

0007 - Arroz tipo 2 – classe longo fino, subgrupo polido embalagem plástica de 1 kg, bom estado de conservação, isento de
sujidades de perigos físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade
não inferior a 180 dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:09:31 4,04 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 09:51:46 3,50 (proposta) 27.464.216/0001-64

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:34:23 4,86 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:08:13 4,85 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:40:17 3,05 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:18:02 3,20 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 09:49:39 3,03 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 09:50:31 3,88 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:51:32 3,01 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:51:49 3,00 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 09:54:26 2,99 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:57:59 2,97 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0008 - Macarrão – tipo espaguete, embalagem plástica de 500g, bom estado de conservação, isento de sujidades de perigos
físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:09:59 5,43 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.



Data Valor CNPJ Situação

30/07/2020 - 09:53:43 8,00 (proposta) 27.464.216/0001-64

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:34:21 4,14 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:08:35 3,40 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:42:40 3,19 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:25:08 3,35 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 09:49:49 3,17 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 09:50:57 3,31 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:51:38 3,15 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:51:59 3,14 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 09:55:41 3,13 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:58:05 3,10 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0009 - Pó de café torrado e moído - embalagem plástica de 100g ou 250g, bom estado de conservação, isento de sujidades de
perigos físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a
180 dias. Acondicionado em caixa.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:10:32 18,17 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 10:20:50 22,00 (proposta) 27.464.216/0001-64

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:34:18 17,28 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:08:59 6,80 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:43:28 4,10 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:28:55 16,50 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 09:52:09 4,09 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:52:21 4,08 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 09:56:21 4,06 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:57:52 4,05 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0010 - Massa para sopa – embalagem plástica de 500g, bom estado de conservação, isento de sujidades de perigos físicos. Deve
constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a 180 dias.
Acondicionado em fardos plásticos transparentes.

Data Valor CNPJ Situação



Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:10:58 5,71 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:34:16 5,40 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:09:21 12,63 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:44:32 4,90 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:30:18 5,20 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 09:52:29 4,87 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 09:52:58 4,86 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:56:27 4,85 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:57:34 4,84 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:57:46 4,82 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:57:55 4,80 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:58:19 4,79 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:58:28 4,78 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:58:36 4,77 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 09:58:50 4,76 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 09:59:09 4,75 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:00:03 4,74 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:00:16 4,72 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:00:58 4,71 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:01:11 4,70 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:02:14 4,69 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:02:52 4,68 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:04:25 4,67 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:04:40 4,65 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:05:27 4,64 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:05:52 4,62 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0011 - Leite integral em pó – enriquecido com vitaminas, embalagem plástica de 200g e deve constar o número do lote, data de
fabricação e data validade (no mínimo 180 dias), na embalagem deve conter a tabela de valor nutricional. Acondicionado em
fardos plásticos transparentes

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:12:00 46,43 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 09:43:53 29,00 (proposta) 27.464.216/0001-64

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:37:57 33,30 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:11:19 6,20 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:45:14 25,10 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43



Data Valor CNPJ Situação

03/08/2020 - 23:32:54 20,50 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:05:22 6,19 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:07:40 6,17 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:08:57 6,16 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:09:21 6,15 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:09:34 6,14 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0012 - "Açúcar cristal – embalagem plástica de 1 kg, acondicionada em fardos de plástico transparente, isento de sujidades de
perigos físicos. Deve constar o número do lote, data de fabricação e data de validade com prazo de no mínimo 180 dias.
Acondicionado em fardos plásticos transparentes."

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:12:31 3,10 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 09:45:59 3,00 (proposta) 27.464.216/0001-64

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:37:54 4,21 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:11:46 3,50 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 23:36:33 2,15 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:05:35 3,49 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:07:46 3,48 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:09:32 3,47 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:09:40 3,46 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:11:20 3,45 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:11:30 3,44 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:12:58 3,36 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:13:07 3,35 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:36:01 2,33 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0013 - Óleo vegetal – de soja, embalagem tipo pet de 900 ml. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data
de fabricação e data de validade não inferior a 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:13:01 5,57 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 10:23:39 5,25 (proposta) 27.464.216/0001-64

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:37:52 7,02 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:12:23 6,20 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:45:50 2,85 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:39:14 6,85 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:05:51 5,61 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:07:51 2,84 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0014 - Vinagre – de álcool, embalagem de 750ml. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de



fabricação e data de validade não inferior a 180 dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:13:35 2,03 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:37:48 2,16 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:13:13 3,10 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:46:37 2,85 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:42:05 2,85 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:07:58 2,15 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:09:51 2,14 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:10:02 2,13 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:10:57 2,10 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:11:54 2,09 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:13:16 2,08 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 10:13:27 2,07 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:13:59 2,06 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:14:10 2,05 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0015 - Biscoito Cream Crack - 400g com dupla embalagem plástica. Isento de sujidade, parasitos, bolor e larvas. Produto com
data de fabricação, lote e validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:14:09 3,43 (proposta) 09.721.163/0001-38 Cancelado - Proposta com validade inferior a 120 dias. 05/08/2020
17:02:29

30/07/2020 - 13:37:45 3,60 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:13:37 4,50 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:47:11 7,15 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:44:37 7,45 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:06:13 3,40 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:12:31 3,39 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:13:36 3,38 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 10:13:45 3,36 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:14:08 3,35 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:14:15 3,34 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:15:10 3,33 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 10:15:17 3,32 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41



Data Valor CNPJ Situação

04/08/2020 - 10:15:26 3,31 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:15:37 3,30 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:16:47 3,00 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:17:05 2,99 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:17:46 2,98 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:18:03 2,97 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:18:20 2,96 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:18:30 2,94 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:18:58 2,90 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:19:13 2,89 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:19:40 2,88 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:19:57 2,86 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0016 - Biscoito Maria - 400g com dupla embalagem plástica. Isento de sujidade, parasitos, bolor e larvas. Produto com data de
fabricação, lote e validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:14:39 3,29 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:40:57 3,96 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:13:56 4,50 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:47:43 4,90 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:45:42 4,75 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:08:06 3,95 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:10:04 3,94 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:10:24 3,93 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:10:48 3,90 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:12:01 3,89 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:13:53 3,88 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 10:14:04 3,86 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:14:17 3,85 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:14:38 3,84 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:14:59 3,83 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 10:15:11 3,82 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:15:36 3,81 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:15:42 3,80 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:17:02 3,00 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02



Data Valor CNPJ Situação

04/08/2020 - 10:17:07 2,79 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

04/08/2020 - 10:17:11 2,99 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:17:32 2,75 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0017 - Suco concentrado de fruta natural sabor caju, com alto teor de fruta, embalagem tipo pet de 500 ml, com rendimento
para 3,5 litros. Produto sem adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Produto com
validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:15:13 5,57 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 10:27:31 2,45 (proposta) 27.464.216/0001-64

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:40:55 2,70 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:14:18 4,10 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:48:28 5,50 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:47:56 5,80 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:08:12 2,68 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0018 - Suco concentrado de fruta natural sabor goiaba, com alto teor de fruta, embalagem tipo pet de 500 ml, com rendimento
para 3,5 litros. Produto sem adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Produto com
validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:15:39 5,57 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:40:52 3,24 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:14:36 4,00 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:49:05 4,85 (proposta) 16.766.282/0001-72

Cancelado - Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não
possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e
12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do
responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial
devidamente atualizada) 05/08/2020 16:50:43

03/08/2020 - 23:49:02 5,40 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:08:18 3,23 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0019 - Sal – iodado refinado, embalagem plástica de 1 kg. Acondicionado em fardos plásticos transparentes e validade maior
que 180 dias.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:16:09 1,63 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:40:49 1,26 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:14:54 1,20 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 23:50:14 0,95 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:06:26 1,19 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02



Data Valor CNPJ Situação

04/08/2020 - 10:08:26 1,18 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:45:58 0,13 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0020 - Mistura pré pronta para sopa – 1ª qualidade, embalagem de 200g, bom estado de conservação, sem lesões de origem
física ou mecânica, livre de perigos biológicos ou físicos. Deve consta no produto a data de fabricação, lote, data de validade
não inferior a 180 dias.

Data Valor CNPJ Situação

30/07/2020 - 13:40:47 7,20 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:15:20 7,46 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 23:56:02 14,00 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:13:01 7,18 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:14:53 7,17 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:15:24 7,16 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:15:53 7,15 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:16:01 7,14 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:17:59 7,13 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:18:11 7,12 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:18:27 7,11 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:18:36 7,09 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:19:07 7,00 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:19:20 6,98 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:19:57 6,97 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:20:03 6,95 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:42:29 1,02 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

0021 - Margarina – 60% de lipídeos, embalagem tipo pote de 250g. Deve constar individualmente no produto o lote, data de
fabricação e data de validade não inferior a 180 dias.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:16:52 2,14 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:42:31 3,78 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:16:16 3,00 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 23:57:20 3,35 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:06:52 3,02 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:12:21 3,01 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

0022 - Colorau - não deve conter sujidades e misturas inadequadas ao produto, com embalagens ilesas, acondicionado em
pacotes de polietileno transparente contendo 100g do produto. O prazo de validade não deve ser inferior a 12 meses contando
a partir da data de entrega

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:17:21 5,29 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:42:28 7,20 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:16:38 9,20 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:50:10 26,00 (proposta) 16.766.282/0001-72
Cancelado - Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o
valor de referência nao está de acordo com a unidade 04/08/2020
15:43:51

03/08/2020 - 23:58:48 2,75 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.



Data Valor CNPJ Situação

04/08/2020 - 10:14:46 7,18 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:15:00 7,17 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:15:30 7,16 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:16:05 7,15 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:16:19 7,14 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:57:15 2,81 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 15:31:23 23,48 16.766.282/0001-72
Cancelado - Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o
valor de referência nao está de acordo com a unidade 04/08/2020
15:43:51

0023 - Cominho moído - não deve conter sujidades e misturas inadequadas ao produto, com embalagens ilesas, acondicionado
em pacotes de polietileno transparente contendo 100g do produto. O prazo de validade não deve ser inferior a 12 meses
contando a partir da data de entrega.

Data Valor CNPJ Situação

23/07/2020 - 14:17:43 12,86 (proposta) 09.721.163/0001-38

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

30/07/2020 - 13:42:26 39,60 (proposta) 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

03/08/2020 - 17:17:03 18,96 (proposta) 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

03/08/2020 - 18:50:39 17,90 (proposta) 16.766.282/0001-72
Cancelado - Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o
valor de referência nao está de acordo com a unidade. 04/08/2020
15:44:11

03/08/2020 - 23:59:14 1,85 (proposta) 03.698.468/0001-90

Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão
validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
edital.

04/08/2020 - 10:07:23 31,68 36.620.827/0001-45 Cancelado - Não anexou documentos de habilitação. 04/08/2020
15:13:02

04/08/2020 - 10:14:21 17,77 16.766.282/0001-72
Cancelado - Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o
valor de referência nao está de acordo com a unidade. 04/08/2020
15:44:11

04/08/2020 - 10:14:52 17,75 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:16:37 17,07 16.766.282/0001-72
Cancelado - Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o
valor de referência nao está de acordo com a unidade. 04/08/2020
15:44:11

04/08/2020 - 10:16:44 17,06 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:18:13 16,99 16.766.282/0001-72
Cancelado - Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o
valor de referência nao está de acordo com a unidade. 04/08/2020
15:44:11

04/08/2020 - 10:18:43 16,97 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:19:24 16,95 16.766.282/0001-72
Cancelado - Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o
valor de referência nao está de acordo com a unidade. 04/08/2020
15:44:11

04/08/2020 - 10:19:39 16,94 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:20:56 16,92 16.766.282/0001-72
Cancelado - Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o
valor de referência nao está de acordo com a unidade. 04/08/2020
15:44:11

04/08/2020 - 10:21:11 16,90 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 10:52:39 2,81 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 11:02:09 1,87 11.303.281/0001-78 Cancelado - Não atendeu ao item 9.22.3 do edital. 04/08/2020
15:01:41

04/08/2020 - 15:32:28 13,98 16.766.282/0001-72
Cancelado - Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o
valor de referência nao está de acordo com a unidade. 04/08/2020
15:44:11

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado Por Arquivo
0001 05/08/2020 - 14:58:16 16.766.282/0001-72 Proposta Consolidada PE 001-2020 Bagre.pdf
0003 05/08/2020 - 15:12:15 26.863.315/0001-56 HAB BAGRE.pdf
0003 05/08/2020 - 15:12:15 26.863.315/0001-56 PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf
0001 06/08/2020 - 10:59:22 26.863.315/0001-56 PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP 03/08/2020 - 10:56 Allyson Frank Barbosa

Silva - - - - HABILITAÇÃO 1
A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP 03/08/2020 - 11:04 Allyson Frank Barbosa

Silva - - - - HABILITAÇÃO 2

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=154232&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=154252&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=154253&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=155415&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=458231&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=458308&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de
Expedição

Data de
Expedição

Data de
Validade Arquivo

A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP 03/08/2020 - 11:20 Allyson Frank Barbosa

Silva - - - - HABILITAÇÃO 3

MARIA ELIANE PEREIRA 03/08/2020 - 16:54 Maria Eliane Pereira
Gomes - - - - HABILITAÇÃO 1

MARIA ELIANE PEREIRA 03/08/2020 - 16:55 Maria Eliane Pereira
Gomes - - - - HABILITAÇÃO 2

J. F. C. DE CORREA EIRELI 03/08/2020 - 18:29 Jose Filho Correa de
Correa - - - - HABILITAÇÃO 3

J. F. C. DE CORREA EIRELI 03/08/2020 - 18:31 Jose Filho Correa de
Correa - - - - HABILITAÇÃO 2

J. F. C. DE CORREA EIRELI 03/08/2020 - 18:33 Jose Filho Correa de
Correa - - - - HABILITAÇÃO 1

V S da S Brito Eireli 04/08/2020 - 08:37 Vanda Suely da Silva
Brito - - - - HABILITAÇÃO 3

V S da S Brito Eireli 04/08/2020 - 08:37 Vanda Suely da Silva
Brito - - - - HABILITAÇÃO 2

V S da S Brito Eireli 04/08/2020 - 08:37 Vanda Suely da Silva
Brito - - - - HABILITAÇÃO 1

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe
04/08/2020 - 15:01:41 MARIA ELIANE PEREIRA 11.303.281/0001-78 Abrangendo todo o processo
Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.
04/08/2020 - 15:13:02 P R S DE CASTRO EIRELI 36.620.827/0001-45 Abrangendo todo o processo
Não anexou documentos de habilitação.

04/08/2020 - 15:43:51 J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72

Item 0022 - Colorau - não deve conter sujidades e misturas inadequadas ao produto,
com embalagens ilesas, acondicionado em pacotes de polietileno transparente
contendo 100g do produto. O prazo de validade não deve ser inferior a 12 meses
contando a partir da data de entrega

Desclassificação: Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o valor de referência nao está de acordo com a unidade

04/08/2020 - 15:44:11 J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72

Item 0023 - Cominho moído - não deve conter sujidades e misturas inadequadas ao
produto, com embalagens ilesas, acondicionado em pacotes de polietileno
transparente contendo 100g do produto. O prazo de validade não deve ser inferior a 12
meses contando a partir da data de entrega.

Desclassificação: Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o valor de referência nao está de acordo com a unidade.

05/08/2020 - 14:15:33 V S da S Brito Eireli 26.863.315/0001-56

Item 0002 - Ovo de galinha – 1ª qualidade, peso médio de 50g, bom estado de
conservação sem rachaduras e lesões, isento de perigos biológicos e químicos. Deve
constar individualmente no embalagem do produto o número do lote, data de
fabricação e/ou data de validade não inferior a 60 dias. Acondicionado em caixa
contendo 30 unidades.

Desclassificação: Valor ofertado acima do valor de referência, não obtemos resposta na fase de negociação, desta forma decido pelo fracasso do item.
05/08/2020 - 16:50:43 J. F. C. DE CORREA EIRELI 16.766.282/0001-72 Abrangendo todo o processo
Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do responsável pelas informações contidas no
Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 17:02:29 A S NAGASE & CIA LTDA -
EPP 09.721.163/0001-38

Item 0015 - Biscoito Cream Crack - 400g com dupla embalagem plástica. Isento de
sujidade, parasitos, bolor e larvas. Produto com data de fabricação, lote e validade
mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.

Desclassificação: Proposta com validade inferior a 120 dias.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão
12/08/2020 - 10:35 - -

0001 - Carne bovina moída – 1ª qualidade, in natura, limpa, sem gordura, idênticas corte traseiro magro, além de constar o
Selo de Inspeção (SI). Entregue semanalmente nas unidades de ensino
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
11.303.281/0001-78 04/08/2020 - 15:08:42 Sr. pregoeiro, foi mandando a adequada no email da prefeitura Indeferido
A processo é eletrônico, toda e qualquer documentação deverá ser enviada via sistema.

16.766.282/0001-72 05/08/2020 - 17:04:15

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a apresente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
J.F.C. DE CORREA, inscrita no CNPJ Nº 16.766.282/0001-72, com sede na
Rua Paes de Carvalho nº 2460 B, Centro, Município de Breves, Estado do
Pará, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE FILHO CORREA
DE CORREA, titular da carteira de identidade nº 4478191 PC/PA, e do CPF
nº759.518.192-53, residente e domiciliado na Rua Paes de Carvalho Nº 2460,
Centro, Município de Breves, Estado do Pará, CEP:68.800-000, DECLARA,
para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal. Em relaão ao item 12.4.2. o site
do Conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possivel emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhada a certidão da contadora demonstrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho so permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no periodo tarde momento este em que os docs de habilitação
ja tinham sido encaminhados V. Sra. pode verificar a informação junto CRC-
PA para comprovar a veracidade da informação e com isso volta atras em
sua decisão e com isso adquirindo os produtos com o melhor preço ofertado

Indeferido

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=458506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=463857&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=463894&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=465697&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=465715&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=465738&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=468024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=468026&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=468027&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:08:59

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0002 - Ovo de galinha – 1ª qualidade, peso médio de 50g, bom estado de conservação sem rachaduras e lesões, isento de
perigos biológicos e químicos. Deve constar individualmente no embalagem do produto o número do lote, data de fabricação
e/ou data de validade não inferior a 60 dias. Acondicionado em caixa contendo 30 unidades.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.303.281/0001-78 04/08/2020 - 15:17:09 Sr. pregoeiro, nao conseguie lancar o restante da habilitacao pois o sistema
travou e nao deu Indeferido

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao
provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

0005 - Feijão carioquinha – embalagem de 1 kg, bom estado de conservação. Isento de sujidades de perigos físicos. Deve
constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a 180 dias.
Acondicionado em fardos plásticos transparentes.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:10:30

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0006 - Arroz tipo 1 – classe longo fino, subgrupo polido embalagem plástica de 1 kg, bom estado de conservação, isento de
sujidades de perigos físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade
não inferior a 180 dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento



CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:10:49

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0007 - Arroz tipo 2 – classe longo fino, subgrupo polido embalagem plástica de 1 kg, bom estado de conservação, isento de
sujidades de perigos físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade
não inferior a 180 dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:11:06

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0008 - Macarrão – tipo espaguete, embalagem plástica de 500g, bom estado de conservação, isento de sujidades de perigos
físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a 180
dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento



CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:11:21

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0009 - Pó de café torrado e moído - embalagem plástica de 100g ou 250g, bom estado de conservação, isento de sujidades de
perigos físicos. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a
180 dias. Acondicionado em caixa.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:11:30

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0010 - Massa para sopa – embalagem plástica de 500g, bom estado de conservação, isento de sujidades de perigos físicos. Deve
constar individualmente no produto o número do lote, data de fabricação e data de validade não inferior a 180 dias.
Acondicionado em fardos plásticos transparentes.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento



CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:11:37

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0011 - Leite integral em pó – enriquecido com vitaminas, embalagem plástica de 200g e deve constar o número do lote, data de
fabricação e data validade (no mínimo 180 dias), na embalagem deve conter a tabela de valor nutricional. Acondicionado em
fardos plásticos transparentes
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:14:29

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0013 - Óleo vegetal – de soja, embalagem tipo pet de 900 ml. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data
de fabricação e data de validade não inferior a 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento



CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:14:48

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0014 - Vinagre – de álcool, embalagem de 750ml. Deve constar individualmente no produto o número do lote, data de
fabricação e data de validade não inferior a 180 dias. Acondicionado em fardos plásticos transparentes.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:15:10

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0015 - Biscoito Cream Crack - 400g com dupla embalagem plástica. Isento de sujidade, parasitos, bolor e larvas. Produto com
data de fabricação, lote e validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento
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16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:15:56

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0016 - Biscoito Maria - 400g com dupla embalagem plástica. Isento de sujidade, parasitos, bolor e larvas. Produto com data de
fabricação, lote e validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:16:29

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0017 - Suco concentrado de fruta natural sabor caju, com alto teor de fruta, embalagem tipo pet de 500 ml, com rendimento
para 3,5 litros. Produto sem adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Produto com
validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento



CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:16:46

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0018 - Suco concentrado de fruta natural sabor goiaba, com alto teor de fruta, embalagem tipo pet de 500 ml, com rendimento
para 3,5 litros. Produto sem adição de açúcar, pasteurizado e homogeneizado, não fermentado e não alcoólico. Produto com
validade mínima de 180 dias. Acondicionado em caixas de papelão.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:17:10

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0022 - Colorau - não deve conter sujidades e misturas inadequadas ao produto, com embalagens ilesas, acondicionado em
pacotes de polietileno transparente contendo 100g do produto. O prazo de validade não deve ser inferior a 12 meses contando
a partir da data de entrega
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento



CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:17:18

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

0023 - Cominho moído - não deve conter sujidades e misturas inadequadas ao produto, com embalagens ilesas, acondicionado
em pacotes de polietileno transparente contendo 100g do produto. O prazo de validade não deve ser inferior a 12 meses
contando a partir da data de entrega.
Intenções de Recurso

CPNJ Data de Envio Intenção Julgamento

16.766.282/0001-72 06/08/2020 - 13:17:35

Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se
junto com a declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final:
"DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como
também não tem em sua cadeia produtiva, empregado executando trabalho
degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site
do conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não foi
possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da
contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi
encaminhado a certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o
site do presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia
04/08/2020 no período da tarde momento este em que os docs de
habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a informação
junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do
que de acordo a exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU,
que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário, assim proferiu: “abstenha-se
de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do
pronunciamento do STF no Recurso Extraordinário nº 438142”. Portanto
através das presentes informações sua decisão está equivocada, solicitamos
que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a
considera-la habilitada e com isso passe a adquirir os produtos com os
preços mais favoráveis a administração pública do município de Bagre no
estado do Pará.

Indeferido

Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

Chat
Data Apelido Frase
04/08/2020 - 09:26:44 Pregoeiro Bom dia, estamos dando inicio a sessão.
04/08/2020 - 09:26:50 Sistema O processo está em fase de análise das propostas
04/08/2020 - 09:30:20 Sistema O item 0001 teve uma proposta de valor unitário R$ 19,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:30:20 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:30:31 Sistema O item 0001 teve uma proposta de valor unitário R$ 22,14 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:30:31 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:30:41 Sistema O item 0002 teve uma proposta de valor unitário R$ 14,70 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:30:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:30:49 Sistema O item 0002 teve uma proposta de valor unitário R$ 15,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:30:49 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:31:11 Sistema O item 0003 teve uma proposta de valor unitário R$ 11,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:31:11 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:31:20 Sistema O item 0003 teve uma proposta de valor unitário R$ 7,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:31:20 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:31:29 Sistema O item 0003 teve uma proposta de valor unitário R$ 25,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:31:29 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:31:39 Sistema O item 0004 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,50 cancelado pelo pregoeiro.



Data Apelido Frase

04/08/2020 - 09:31:39 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:31:59 Sistema O item 0005 teve uma proposta de valor unitário R$ 8,30 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:31:59 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:32:08 Sistema O item 0005 teve uma proposta de valor unitário R$ 10,96 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:32:08 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:32:17 Sistema O item 0006 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:32:17 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:32:25 Sistema O item 0006 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,25 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:32:25 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:32:34 Sistema O item 0006 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,29 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:32:34 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:32:47 Sistema O item 0007 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,20 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:32:47 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:33:06 Sistema O item 0007 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,50 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:33:06 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:33:17 Sistema O item 0007 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,04 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:33:17 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:33:29 Sistema O item 0008 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,35 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:33:29 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:33:39 Sistema O item 0008 teve uma proposta de valor unitário R$ 8,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:33:39 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:33:48 Sistema O item 0008 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,43 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:33:48 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:34:03 Sistema O item 0009 teve uma proposta de valor unitário R$ 16,50 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:34:03 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:34:12 Sistema O item 0009 teve uma proposta de valor unitário R$ 22,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:34:12 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:34:22 Sistema O item 0009 teve uma proposta de valor unitário R$ 18,17 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:34:22 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:34:33 Sistema O item 0010 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,20 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:34:33 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:34:42 Sistema O item 0010 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,71 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:34:42 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:34:53 Sistema O item 0011 teve uma proposta de valor unitário R$ 20,50 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:34:53 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:35:01 Sistema O item 0011 teve uma proposta de valor unitário R$ 29,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:35:01 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:35:10 Sistema O item 0011 teve uma proposta de valor unitário R$ 46,43 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:35:10 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:35:20 Sistema O item 0012 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,15 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:35:20 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:35:29 Sistema O item 0012 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:35:29 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:35:38 Sistema O item 0012 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,10 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:35:38 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:35:48 Sistema O item 0013 teve uma proposta de valor unitário R$ 6,85 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:35:48 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:35:56 Sistema O item 0013 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,25 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:35:56 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:36:05 Sistema O item 0013 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,57 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:36:05 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:36:17 Sistema O item 0014 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,85 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:36:17 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:36:26 Sistema O item 0014 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,03 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:36:26 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:36:35 Sistema O item 0015 teve uma proposta de valor unitário R$ 7,45 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:36:35 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:36:44 Sistema O item 0016 teve uma proposta de valor unitário R$ 4,75 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:36:44 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.



Data Apelido Frase
04/08/2020 - 09:36:54 Sistema O item 0016 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,29 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:36:54 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:37:04 Sistema O item 0017 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,80 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:37:04 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:37:12 Sistema O item 0017 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,45 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:37:12 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:37:21 Sistema O item 0017 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,57 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:37:21 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:37:32 Sistema O item 0018 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,40 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:37:32 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:37:40 Sistema O item 0018 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,57 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:37:40 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:37:49 Sistema O item 0019 teve uma proposta de valor unitário R$ 0,95 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:37:49 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:37:58 Sistema O item 0019 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,63 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:37:58 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:38:07 Sistema O item 0020 teve uma proposta de valor unitário R$ 14,00 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:38:07 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:38:23 Sistema O item 0021 teve uma proposta de valor unitário R$ 3,35 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:38:23 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:38:31 Sistema O item 0021 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,14 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:38:31 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:38:40 Sistema O item 0022 teve uma proposta de valor unitário R$ 2,75 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:38:40 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:38:47 Sistema O item 0022 teve uma proposta de valor unitário R$ 5,29 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:38:47 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:38:56 Sistema O item 0023 teve uma proposta de valor unitário R$ 1,85 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:38:56 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:39:35 Sistema O item 0023 teve uma proposta de valor unitário R$ 12,86 cancelado pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 09:39:35 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 do edital: As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e
vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital.

04/08/2020 - 09:39:47 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

04/08/2020 - 09:39:47 Sistema

Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput
do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

04/08/2020 - 09:39:47 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

04/08/2020 - 09:39:47 Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

04/08/2020 - 09:40:51 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:40:51 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:40:52 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:40:52 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:40:53 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:40:53 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:40:55 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:40:55 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:40:57 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:40:57 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:41:02 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:41:02 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:48:09 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:48:09 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:48:11 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:48:11 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:48:12 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:48:12 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:48:13 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:48:13 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:50:51 Sistema O item 0001 foi encerrado.
04/08/2020 - 09:50:57 Sistema O item 0005 foi encerrado.
04/08/2020 - 09:51:03 Sistema O item 0006 foi encerrado.
04/08/2020 - 09:57:21 Sistema O item 0002 foi encerrado.
04/08/2020 - 09:57:30 Sistema O item 0003 foi encerrado.
04/08/2020 - 09:57:36 Sistema O item 0004 foi encerrado.
04/08/2020 - 09:59:35 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:59:35 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:59:41 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:59:41 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:59:41 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:59:41 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:59:45 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.



Data Apelido Frase
04/08/2020 - 09:59:45 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:59:47 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:59:47 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:59:53 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:59:53 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:59:54 Sistema O item 0009 foi encerrado.
04/08/2020 - 09:59:55 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:59:55 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 09:59:56 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 09:59:56 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 10:00:00 Sistema O item 0007 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:00:06 Sistema O item 0008 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:04:25 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 10:04:25 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 10:04:47 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 10:04:47 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 10:06:25 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 10:06:25 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 10:06:27 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 10:06:27 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 10:06:28 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 10:06:28 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
04/08/2020 - 10:07:54 Sistema O item 0010 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:09:51 Sistema O item 0013 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:10:12 Sistema O item 0017 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:10:18 Sistema O item 0018 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:10:27 Sistema O item 0019 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:11:36 Sistema O item 0011 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:15:09 Sistema O item 0012 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:16:12 Sistema O item 0014 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:16:27 Sistema O item 0021 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:18:21 Sistema O item 0022 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:19:33 Sistema O item 0016 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:21:57 Sistema O item 0015 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:22:03 Sistema O item 0020 foi encerrado.
04/08/2020 - 10:23:12 Sistema O item 0023 foi encerrado.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0001 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 11,20 e marca
friboi.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0002 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 14,98 e marca
avine.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0003 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 10,28 e marca
oderich.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0004 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 0,62 e marca
asssis.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0005 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 5,08 e marca
comercial gama lopes.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0006 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,95 e marca
urbano.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0007 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,97 e marca
urbano.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0008 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,10 e marca
hileia.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0009 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 4,05 e marca
santa clara.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0010 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 4,62 e marca
hileia.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0011 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 6,14 e marca
ccgl.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0012 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,35 e marca
princesa.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0013 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,84 e marca
soya.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0014 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,05 e marca
figueira.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0015 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,86 e marca
hileia.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0016 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,75 e marca
hileia.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0017 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 2,68 e marca
dafruta.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0018 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,23 e marca
dafruta.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0019 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 1,18 e marca
marimar.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0020 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 6,95 e marca
hileia.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0021 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 3,00 e marca
delicata.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0022 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 7,14 e marca
coringa.

04/08/2020 - 10:24:38 Sistema O item 0023 teve como arrematante MARIA ELIANE PEREIRA - MEI com valor unitário de R$ 16,90 e marca
maisa.

04/08/2020 - 10:24:39 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
04/08/2020 - 10:33:03 Pregoeiro Podemos chegar no valor de R$ 14,76 para o item 02?
04/08/2020 - 10:33:51 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 14,76.
04/08/2020 - 10:35:02 Pregoeiro Podemos chegar no valor de R$ 2,33 para o item 12?
04/08/2020 - 10:36:01 Sistema O Item 0012 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,33.
04/08/2020 - 10:41:32 Pregoeiro Podemos chegar no valor de R$ 1,02 para o item 19?



Data Apelido Frase
04/08/2020 - 10:42:29 Sistema O Item 0020 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,02.
04/08/2020 - 10:43:24 Pregoeiro Podemos chegar no valor de R$ 1,02 para o item 19?
04/08/2020 - 10:45:03 F. MARIA ELIANE PEREIRA Negociação Item 0020: errei no item
04/08/2020 - 10:45:58 Sistema O Item 0019 recebeu um lance negociado no valor de R$ 0,13.
04/08/2020 - 10:46:17 F. MARIA ELIANE PEREIRA Negociação Item 0019: errei, desconsidera a digitaçao
04/08/2020 - 10:51:37 Pregoeiro Podemos chegar no valor de R$ 2,81 para o item 22?
04/08/2020 - 10:52:39 Sistema O Item 0023 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,81.
04/08/2020 - 10:55:15 Pregoeiro Podemos chegar no valor de R$ 2,81 para o item 22?
04/08/2020 - 10:57:01 F. MARIA ELIANE PEREIRA Negociação Item 0023: desconsidere o valor anterior
04/08/2020 - 10:57:15 Sistema O Item 0022 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2,81.
04/08/2020 - 10:59:29 Pregoeiro Podemos chegar no valor de R$ 1,87 para o item 23?
04/08/2020 - 11:02:09 Sistema O Item 0023 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1,87.
04/08/2020 - 11:14:06 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 04/08/2020 às 13:14.
04/08/2020 - 11:14:32 Pregoeiro Solicito o envio da proposta adequada ao ultimo lance.
04/08/2020 - 11:15:11 Pregoeiro Os itens ofertados erroneamente serão desclassificados.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado no processo.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 11,24 e
marca MAIA & MAIA MATADOURO.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante V S da S Brito Eireli com valor unitário de R$ 15,00 e marca
Gaasa.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante V S da S Brito Eireli com valor unitário de R$ 10,30 e marca
Oderich.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante V S da S Brito Eireli com valor unitário de R$ 0,63 e marca Assis.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 5,09 e
marca carioquinha.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 3,97 e
marca TIPO 1.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 3,00 e
marca TIPO 2.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 3,14 e
marca espaguete.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 4,08 e
marca TORRADO E MOIDO.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 4,64 e marca
Massa para sopa.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 6,15 e marca
Leite integral em pó.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 3,36 e marca
Açúcar cristal.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 2,85 e
marca DE SOJA.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 2,06 e marca
Vinagre 13 de álcool, embalagem de 750m.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 2,88 e marca
Biscoito Cream Crack.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 2,79 e
marca MARIA.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 2,70 e marca
Suco concentrado de fruta CAJU.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.
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04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 3,24 e marca
Suco concentrado de fruta GOIABA.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 1,19 e marca
Sal 13 iodado refinado.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:01:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 6,97 e marca
Mistura pré pronta para sopa.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 3,01 e marca
Margarina 13 60% de lipídeos.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante P R S DE CASTRO EIRELI com valor unitário de R$ 7,15 e marca
Colorau.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 15:01:41 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 16,92 e
marca MOIDO.

04/08/2020 - 15:01:42 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.
04/08/2020 - 15:01:42 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.
04/08/2020 - 15:01:42 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 9.22.3 do edital.
04/08/2020 - 15:03:46 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002.
04/08/2020 - 15:04:15 Pregoeiro Podemos chegar no valor de R$ 14,76 no item 02 ?
04/08/2020 - 15:06:42 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 14,98.
04/08/2020 - 15:08:42 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA - MEI declarou intenção de recurso para o item 0001.

04/08/2020 - 15:09:58 Pregoeiro Prezado, não podemos aceitar valores acima da referência, nosso valor de referência para o item 02 é de
R$ 14,76.

04/08/2020 - 15:10:19 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012.
04/08/2020 - 15:11:06 Pregoeiro Nosso valor de referência para o item 12 é de R$ 2,33, podemos chegar?
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado no processo.
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 4,87 e
marca PARA SOPA.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 25,10 e
marca Em pó.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 2,08 e
marca DE ALCOOL.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 3,33 e
marca cream craker.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 5,50 e
marca CAJU.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 4,85 e
marca GOIABA.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.
04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O fornecedor P R S DE CASTRO EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

04/08/2020 - 15:13:02 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante J. F. C. DE CORREA EIRELI com valor unitário de R$ 26,00 e
marca PACOTE.

04/08/2020 - 15:13:03 Sistema Motivo: Não anexou documentos de habilitação.
04/08/2020 - 15:16:01 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022.
04/08/2020 - 15:16:07 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023.
04/08/2020 - 15:17:09 Sistema O fornecedor MARIA ELIANE PEREIRA - MEI declarou intenção de recurso para o item 0002.
04/08/2020 - 15:17:16 Pregoeiro Podemos chegar no valor de R$ 2,81 para o item 22?
04/08/2020 - 15:17:56 Pregoeiro Podemos chegar no valor de R$ 1,81 para o item 23 ?
04/08/2020 - 15:31:23 Sistema O Item 0022 recebeu um lance negociado no valor de R$ 23,48.
04/08/2020 - 15:32:28 Sistema O Item 0023 recebeu um lance negociado no valor de R$ 13,98.

04/08/2020 - 15:40:22 F. J. F. C. DE CORREA EIRELI Negociação Item 0022: os valores ofertados nos ítens 22 e 23, não posso baixar mais do que já propus,
pois os mesmos estão cotados como quilograma e não por pacote.

04/08/2020 - 15:41:20 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0022.
04/08/2020 - 15:41:26 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0023.

04/08/2020 - 15:43:51 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

04/08/2020 - 15:43:51 Sistema Motivo: Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o valor de referência nao está de acordo com a
unidade



Data Apelido Frase

04/08/2020 - 15:44:11 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

04/08/2020 - 15:44:11 Sistema Motivo: Decido pelo fracasso do item tendo em vista que o valor de referência nao está de acordo com a
unidade.

04/08/2020 - 15:46:11 Pregoeiro Solicito resposta da empresa V S da S Brito Eireli referente a negociação do item 02 tendo em vista que o
valor continua acima do de referência.

04/08/2020 - 16:35:25 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
04/08/2020 - 16:35:25 Sistema Motivo: A sessão será suspensa, retornamos amanhã dia 05/08 as 14:00h
05/08/2020 - 14:02:27 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
05/08/2020 - 14:02:27 Sistema Motivo: Reabertura da sessão.

05/08/2020 - 14:03:29 Pregoeiro Solicito resposta da empresa V S da S Brito Eireli referente a negociação do item 02 tendo em vista que o
valor continua acima do de referência.

05/08/2020 - 14:14:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

05/08/2020 - 14:15:33 Sistema O fornecedor V S da S Brito Eireli foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 14:15:33 Sistema Motivo: Valor ofertado acima do valor de referência, não obtemos resposta na fase de negociação, desta
forma decido pelo fracasso do item.

05/08/2020 - 14:24:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 05/08/2020.
05/08/2020 - 14:24:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 05/08/2020.

05/08/2020 - 14:25:51 Pregoeiro
Devido as alterações ocorridas no processo referente ao vencedores, solicito que os fornecedores V S da S
Brito Eireli e J. F. C. DE CORREA EIRELI anexem a proposta adequada ao ultimo lance no sistema dentro
do prazo de duas horas conforme edital.

05/08/2020 - 14:34:49 F. J. F. C. DE CORREA EIRELI Documentação Item 0001: Bpa

05/08/2020 - 14:38:04 F. J. F. C. DE CORREA EIRELI Documentação Item 0001: Boa tarde no caso a diligencia aberta e para o encaminhamento da proposta
adequada de todos os itens vencedores ? atraves do item 01 ?

05/08/2020 - 14:40:32 F. J. F. C. DE CORREA EIRELI Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro pode me responder as duas perguntas?
05/08/2020 - 14:47:06 Pregoeiro Isso
05/08/2020 - 14:47:19 Pregoeiro anexe a proposta referente a todos os itens ganhos, somente no item um.
05/08/2020 - 14:47:25 Pregoeiro Mais alguma duvida?
05/08/2020 - 14:52:14 F. J. F. C. DE CORREA EIRELI Documentação Item 0001: Não Obrigado!!!!
05/08/2020 - 14:58:16 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
05/08/2020 - 15:12:15 Sistema Diligências do item 0003 foram anexadas ao processo.
05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado no processo.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante V S da S Brito Eireli com valor unitário de R$ 18,00 e marca
Mafripar.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante A S NAGASE & CIA LTDA - EPP com valor unitário de R$ 3,43 e
marca Pct.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:43 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 16:50:44 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 16:50:44 Sistema

Motivo: Não atendeu aos itens 12.4.6.5 (Declaração que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art.
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal ) e 12.4.2 (Certificado de Regularidade Profissional –
CRP, do responsável pelas informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada)

05/08/2020 - 17:02:29 Sistema O fornecedor A S NAGASE & CIA LTDA - EPP foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

05/08/2020 - 17:02:29 Sistema Motivo: Proposta com validade inferior a 120 dias.
05/08/2020 - 17:03:24 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
05/08/2020 - 17:03:24 Sistema Motivo: A sessão será suspensa, retornamos amanhã dia 06/08 as 10:0h
05/08/2020 - 17:04:15 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
06/08/2020 - 10:19:37 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
06/08/2020 - 10:19:37 Sistema Motivo: Reabertura de sessão.
06/08/2020 - 10:51:06 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:51 do dia 06/08/2020.
06/08/2020 - 10:51:43 Pregoeiro Solicito o envio da proposta adequada ao ultimo lance tendo em vista a alteração ocorrida no processo.
06/08/2020 - 10:59:22 Sistema Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
06/08/2020 - 13:08:59 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
06/08/2020 - 13:10:30 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
06/08/2020 - 13:10:49 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
06/08/2020 - 13:11:06 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
06/08/2020 - 13:11:21 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0008.
06/08/2020 - 13:11:30 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0009.
06/08/2020 - 13:11:37 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0010.
06/08/2020 - 13:14:29 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0011.
06/08/2020 - 13:14:48 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.
06/08/2020 - 13:15:10 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0014.
06/08/2020 - 13:15:56 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.
06/08/2020 - 13:16:29 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0016.
06/08/2020 - 13:16:46 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0017.
06/08/2020 - 13:17:10 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0018.
06/08/2020 - 13:17:19 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0022.
06/08/2020 - 13:17:35 Sistema O fornecedor J. F. C. DE CORREA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0023.
06/08/2020 - 17:06:34 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
06/08/2020 - 17:06:34 Sistema Motivo: A sessão será suspensa, retornamos dia 10/08 as 11:00h
10/08/2020 - 10:03:53 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
10/08/2020 - 10:03:53 Sistema Motivo: Reabertura da sessão.

10/08/2020 - 16:28:41 Pregoeiro Prezados, devido a problemas de acesso a internet, informo que a sessão será suspensa, retornamos dia
12/08 as 10:00h.

12/08/2020 - 10:02:46 Pregoeiro Bom dia, estamos dando inicio a sessão.
12/08/2020 - 10:05:11 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V S da S Brito Eireli.
12/08/2020 - 10:05:11 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V S da S Brito Eireli.
12/08/2020 - 10:05:11 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V S da S Brito Eireli.
12/08/2020 - 10:05:49 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2020 às 10:35.
12/08/2020 - 10:41:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
12/08/2020 - 10:41:09 Sistema Intenção: Sr. pregoeiro, foi mandando a adequada no email da prefeitura
12/08/2020 - 10:41:09 Sistema Justificativa: A processo é eletrônico, toda e qualquer documentação deverá ser enviada via sistema.
12/08/2020 - 10:48:10 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
12/08/2020 - 10:48:10 Sistema Intenção: Sr. pregoeiro, nao conseguie lancar o restante da habilitacao pois o sistema travou e nao deu

12/08/2020 - 10:48:10 Sistema

Justificativa: O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

12/08/2020 - 10:55:16 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.



Data Apelido Frase

12/08/2020 - 10:55:16 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 10:55:16 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 10:55:16 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 10:57:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.

12/08/2020 - 10:57:20 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 10:57:20 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 10:57:20 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 10:58:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.

12/08/2020 - 10:58:30 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 10:58:30 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 10:58:30 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 10:58:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0014.

12/08/2020 - 10:58:48 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 10:58:48 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 10:58:48 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 10:59:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0018.



Data Apelido Frase

12/08/2020 - 10:59:05 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 10:59:05 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 10:59:05 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 10:59:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0017.

12/08/2020 - 10:59:20 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 10:59:20 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 10:59:20 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 10:59:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016.

12/08/2020 - 10:59:34 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 10:59:34 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 10:59:34 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 10:59:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

12/08/2020 - 10:59:56 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 10:59:56 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 10:59:56 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 11:00:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.



Data Apelido Frase

12/08/2020 - 11:00:12 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 11:00:12 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 11:00:12 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 11:00:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

12/08/2020 - 11:00:34 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 11:00:34 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 11:00:34 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 11:00:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

12/08/2020 - 11:00:50 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 11:00:50 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 11:00:50 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 11:01:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

12/08/2020 - 11:01:15 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 11:01:15 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 11:01:15 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 11:01:46 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.



Data Apelido Frase

12/08/2020 - 11:01:46 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a apresente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: J.F.C. DE CORREA, inscrita no CNPJ Nº
16.766.282/0001-72, com sede na Rua Paes de Carvalho nº 2460 B, Centro, Município de Breves, Estado
do Pará, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE FILHO CORREA DE CORREA, titular da
carteira de identidade nº 4478191 PC/PA, e do CPF nº759.518.192-53, residente e domiciliado na Rua Paes
de Carvalho Nº 2460, Centro, Município de Breves, Estado do Pará, CEP:68.800-000, DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia
produtiva, empregado executando trabalho degradante ou forçado... (CONTINUA)

12/08/2020 - 11:01:46 Sistema

(CONT. 1) conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o inciso II do art. 5º da Constituição Federal.
Em relaão ao item 12.4.2. o site do Conselho regional de contabilidade estava com problema por isso não
foi possivel emitir a certidão no entanto foi juntado uma declaração da contadora informando a situação
e junto com a proposta consolidada foi encaminhada a certidão da contadora demonstrando sua
regularidade pois o site do presente Conselho so permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no
periodo tarde momento este em que os docs de habilitação ja tinham sido encaminhados V. Sra. pode
verificar a informação junto CRC-PA para comprovar a veracidade da informação e com isso volta atras
em sua decisão e com isso adquirindo os produtos com o melhor preço ofertado

12/08/2020 - 11:01:46 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 11:01:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

12/08/2020 - 11:01:56 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 11:01:56 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 11:01:56 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 11:02:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.

12/08/2020 - 11:02:56 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 11:02:56 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 11:02:56 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 11:03:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0022.

12/08/2020 - 11:03:30 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 11:03:30 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 11:03:30 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.
12/08/2020 - 11:03:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0023.



Marcos Silva Oliveira
Pregoeiro(a)

RUBNILSON FARIAS LOBATO
Autoridade Competente

ERNANDY PEREIRA MENDES
Apoio

Data Apelido Frase

12/08/2020 - 11:03:47 Sistema

Intenção: Boa tarde em relação ao item 12.4.6.5 a presente declaração encontra-se junto com a
declaração que não emprega menor de 18 anos na parte final: "DECLARA, para fins do disposto no inciso V
do artigo 27, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Assim como também não tem em sua cadeia produtiva,
empregado executando trabalho degradante ou forçado conforme dispõem os incisos III e IV do art. 1º e o
inciso II do art. 5º da Constituição Federal". Em relação ao item 12.4.2 o site do conselho regional de
contabilidade estava com problema por isso não foi possível emitir a certidão no entanto foi juntado uma
declaração da contadora informando a situação e junto com a proposta consolidada foi encaminhado a
certidão da contadora demostrando sua regularidade pois o site do... (CONTINUA)

12/08/2020 - 11:03:47 Sistema

(CONT. 1) presente Conselho só permitiu a emissão da mesma no dia 04/08/2020 no período da tarde
momento este em que os docs de habilitação já tinham sido encaminhados V. As pode verificar a
informação junto ao ao CRC-PA para comprovar a veracidade da informação. Além do que de acordo a
exigência é vedada pelo Tribunal de Contas da União – TCU, que em seu acórdão n° 2993/2009- Plenário,
assim proferiu: “abstenha-se de exigir a aposição do selo de DHP – Declaração de Habilitação Profissional
nos documentos contábeis e em Processos Licitatórios, em face do pronunciamento do STF no Recurso
Extraordinário nº 438142”. Portanto através das presentes informações sua decisão está equivocada,
solicitamos que V. Sa. reveja a decisão de inabilitar a presente empresa e passe a considera-la habilitada
e com isso passe a adquirir os produtos com os preços mais favoráveis a administração pública do
município de Bagre no estado do Pará.

12/08/2020 - 11:03:47 Sistema Justificativa: Indefiro de acordo com o item 12.4.4 do edital.

12/08/2020 - 11:05:04 Pregoeiro
Indefiro a intenção de recurso tendo em vista que o motivo apresentado trata-se de motivo para
impugnação e não para recurso. O licitante declarou está de acordo com todas as cláusulas editalícias.
sendo assim decido pelo fracasso dos de mais itens e informo que será publicado novamente.

12/08/2020 - 11:05:25 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/08/2020 - 11:05:50 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Marcos Silva Oliveira.
12/08/2020 - 11:05:50 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Marcos Silva Oliveira.
12/08/2020 - 11:05:50 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Marcos Silva Oliveira.
25/09/2020 - 17:07:56 Sistema A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 29/09/2020.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme
indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 19/10/2020 às 11:47.
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