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Boquira

Atas
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: MUNICIPIO DE BOQUIRA - MUNICIPIO DE BOQUIRA - (BA)
Licitação: (Ano: 2020/ MUNICIPIO DE BOQUIRA / Nº Processo: 067-2020)
às 09:02:35 horas do dia 12/05/2020 no endereço R OLIVEIRA DOS BREJINHOS SN,
bairro CENTRO, da cidade de BOQUIRA - BA, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).
LUAN PORTO ARAUJO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,
para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 067-2020 2020/010-2020 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA
COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - LOTE 01
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
11/05/2020 11:39:26:718 IGARASSU
LTDA

R$ 49.155,00

10/05/2020 17:41:53:845 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 39.665,00

11/05/2020 12:17:22:472 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 58.000,00

11/05/2020 22:07:10:264 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 46.136,85

Lote (2) - LOTE 02
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
11/05/2020 11:39:26:718 IGARASSU
LTDA

R$ 24.060,00

10/05/2020 17:41:53:845 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 23.250,00

11/05/2020 12:17:22:472 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 35.075,00

11/05/2020 22:07:10:264 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 28.870,20

Lote (3) - LOTE 03
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

10/05/2020 17:41:53:845 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 230.665,00

11/05/2020 12:17:22:472 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 285.000,00

11/05/2020 22:07:10:264 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 260.386,50

Lote (4) - LOTE 04
Data-Hora

Fornecedor

IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
11/05/2020 11:39:26:718 LTDA

28/05/2020

Proposta
R$ 116.380,00
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10/05/2020 17:41:53:845 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 109.942,50

11/05/2020 12:17:22:472 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 137.000,00

11/05/2020 22:07:10:264 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 107.028,08

Lote (5) - LOTE 05
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
11/05/2020 11:39:26:718 IGARASSU
LTDA

R$ 22.900,00

10/05/2020 17:41:53:845 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 18.380,00

11/05/2020 22:07:10:264 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 18.963,00

Lote (6) - LOTE 06
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
11/05/2020 11:42:14:374 IGARASSU
LTDA

R$ 94.545,00

10/05/2020 19:47:18:002 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 76.165,00

11/05/2020 22:11:57:051 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 165.700,50

Lote (7) - LOTE 07
Data-Hora

Fornecedor

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
11/05/2020 11:42:14:374 IGARASSU
LTDA

Proposta
R$ 13.707,50

10/05/2020 19:47:18:002 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 8.835,00

11/05/2020 22:11:57:051 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 10.693,46

Lote (8) - LOTE 08
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
11/05/2020 11:42:14:374 IGARASSU
LTDA

R$ 31.110,00

10/05/2020 19:47:18:002 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 25.361,00

11/05/2020 12:17:49:678 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 36.925,00

11/05/2020 22:11:57:051 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 31.366,35

Lote (9) - LOTE 09
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

10/05/2020 19:47:18:002 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 5.760,00

11/05/2020 22:11:57:051 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 4.437,60

Lote (10) - LOTE 10
Data-Hora

Fornecedor

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
11/05/2020 11:42:14:374 IGARASSU
LTDA

Proposta
R$ 22.899,00

10/05/2020 19:47:18:002 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 21.615,00

11/05/2020 12:17:49:678 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 24.150,00

11/05/2020 22:11:57:051 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 24.451,95

28/05/2020
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Lote (11) - LOTE 11
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
11/05/2020 11:43:17:984
LTDA

R$ 39.540,00

10/05/2020 19:51:24:623 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 27.860,00

11/05/2020 12:19:06:375 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 35.375,00

11/05/2020 22:13:11:462 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 36.055,50

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:
Lote (1) - LOTE 01
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/05/2020 09:22:10:678 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 36.600,00

12/05/2020 09:21:34:815 IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA

R$ 36.800,00

12/05/2020 09:11:47:027 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 38.800,00

11/05/2020 12:17:22:472 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 58.000,00

Lote (2) - LOTE 02
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/05/2020 09:37:07:135 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 17.940,00

12/05/2020 09:36:37:895 IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA

R$ 18.000,00

11/05/2020 22:07:10:264 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 28.870,20

11/05/2020 12:17:22:472 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 35.075,00

Lote (3) - LOTE 03
Data-Hora

Fornecedor

12/05/2020 09:26:16:325 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

Lance
R$ 227.700,00

12/05/2020 09:20:41:161 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 227.900,00

12/05/2020 09:26:51:639 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 260.000,00

Lote (4) - LOTE 04
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/05/2020 09:42:56:687 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 8.990,00

12/05/2020 09:40:22:241 IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA

R$ 90.000,00

12/05/2020 09:39:31:910 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 94.950,00

11/05/2020 12:17:22:472 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 137.000,00

Lote (5) - LOTE 05
Data-Hora

Fornecedor

12/05/2020 09:43:22:060 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

28/05/2020

Lance
R$ 14.800,00
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COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
12/05/2020 09:42:59:216 IGARASSU
LTDA

R$ 14.900,00

12/05/2020 09:40:21:745 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 15.700,00

Lote (6) - LOTE 06
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/05/2020 09:54:42:557 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 71.000,00

IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
12/05/2020 09:54:09:723 LTDA

R$ 71.300,00

11/05/2020 22:11:57:051 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 165.700,50

Lote (7) - LOTE 07
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/05/2020 09:49:46:761 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 8.500,00

12/05/2020 09:49:19:890 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 8.600,00

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
11/05/2020 11:42:14:374 IGARASSU
LTDA

R$ 13.707,50

Lote (8) - LOTE 08
Data-Hora

Fornecedor

Lance

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
12/05/2020 09:55:59:942 IGARASSU
LTDA

R$ 24.500,00

12/05/2020 09:55:11:000 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 24.900,00

11/05/2020 22:11:57:051 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 31.366,35

12/05/2020 09:55:58:473 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 32.500,00

Lote (9) - LOTE 09
Data-Hora

Fornecedor

Lance

11/05/2020 22:11:57:051 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 4.437,60

10/05/2020 19:47:18:002 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 5.760,00

Lote (10) - LOTE 10
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/05/2020 10:32:29:533 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 18.800,00

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
12/05/2020 10:31:57:965 IGARASSU
LTDA

R$ 18.890,00

12/05/2020 10:16:49:767 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 20.799,00

12/05/2020 10:06:29:106 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 21.300,00

Lote (11) - LOTE 11
Data-Hora

Fornecedor

Lance

12/05/2020 10:12:21:871 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME

R$ 27.700,00

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
12/05/2020 10:11:53:159 IGARASSU
LTDA

R$ 27.800,00

11/05/2020 12:19:06:375 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA

R$ 35.375,00

11/05/2020 22:13:11:462 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA

R$ 36.055,50

28/05/2020
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Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o
menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da
disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto
bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e
o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:
No dia 12/05/2020, às 09:25:07 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2020, às 11:39:24 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 20/05/2020, às 11:39:24 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:32:09 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2020, às 16:32:09 horas, no lote (1) - LOTE 01 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.
No dia 27/05/2020, às 16:32:09 horas, no lote (1) - LOTE 01 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAGNUN TRINDADE DA
SILVA - ME com o valor R$ 36.600,00.
No dia 12/05/2020, às 09:40:32 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2020, às 11:39:42 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 20/05/2020, às 11:39:42 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
28/05/2020
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referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:32:50 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2020, às 16:32:50 horas, no lote (2) - LOTE 02 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.
No dia 27/05/2020, às 16:32:50 horas, no lote (2) - LOTE 02 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAGNUN TRINDADE DA
SILVA - ME com o valor R$ 17.940,00.
No dia 12/05/2020, às 09:36:52 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2020, às 11:40:17 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 20/05/2020, às 11:40:17 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:33:21 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2020, às 16:33:21 horas, no lote (3) - LOTE 03 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.
No dia 27/05/2020, às 16:33:21 horas, no lote (3) - LOTE 03 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAGNUN TRINDADE DA
SILVA - ME com o valor R$ 227.700,00.
No dia 12/05/2020, às 09:45:26 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi
28/05/2020
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alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 12/05/2020, às 11:11:16 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 12/05/2020, às 11:11:16 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LUAN
PORTO ARAUJO - desclassificou o fornecedor: MERCADO JJ BOM PRECO LTDA. No dia
20/05/2020, às 11:40:36 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 20/05/2020, às 11:40:36 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:33:40 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2020, às 16:33:40 horas, no lote (4) - LOTE 04 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.
No dia 27/05/2020, às 16:33:40 horas, no lote (4) - LOTE 04 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IGARASSU COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA com o valor R$ 90.000,00.
No dia 12/05/2020, às 09:47:47 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2020, às 11:41:01 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 20/05/2020, às 11:41:01 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:34:02 horas, a situação do lote foi finalizada.
28/05/2020
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No dia 27/05/2020, às 16:34:02 horas, no lote (5) - LOTE 05 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.
No dia 27/05/2020, às 16:34:02 horas, no lote (5) - LOTE 05 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAGNUN TRINDADE DA
SILVA - ME com o valor R$ 14.800,00.
No dia 12/05/2020, às 09:59:31 horas, no lote (6) - LOTE 06 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2020, às 11:41:42 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 20/05/2020, às 11:41:42 horas, no lote (6) - LOTE 06 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:34:21 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2020, às 16:34:21 horas, no lote (6) - LOTE 06 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.
No dia 27/05/2020, às 16:34:21 horas, no lote (6) - LOTE 06 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAGNUN TRINDADE DA
SILVA - ME com o valor R$ 71.000,00.
No dia 12/05/2020, às 09:57:11 horas, no lote (7) - LOTE 07 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2020, às 11:42:16 horas, a situação do
lote foi finalizada.
28/05/2020

Página 8 de 12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M98Y0I7YCL8BGEWJWMFHAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
28 de Maio de 2020
10 - Ano - Nº 1777

Boquira

No dia 20/05/2020, às 11:42:16 horas, no lote (7) - LOTE 07 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:34:35 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2020, às 16:34:35 horas, no lote (7) - LOTE 07 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.
No dia 27/05/2020, às 16:34:35 horas, no lote (7) - LOTE 07 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAGNUN TRINDADE DA
SILVA - ME com o valor R$ 8.500,00.
No dia 12/05/2020, às 10:05:34 horas, no lote (8) - LOTE 08 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2020, às 11:47:14 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 20/05/2020, às 11:47:14 horas, no lote (8) - LOTE 08 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:34:51 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2020, às 16:34:51 horas, no lote (8) - LOTE 08 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.

28/05/2020

Página 9 de 12

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: M98Y0I7YCL8BGEWJWMFHAW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Boquira

Quinta-feira
28 de Maio de 2020
11 - Ano - Nº 1777

No dia 27/05/2020, às 16:34:51 horas, no lote (8) - LOTE 08 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IGARASSU COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA com o valor R$ 24.500,00.
No dia 12/05/2020, às 10:08:42 horas, no lote (9) - LOTE 09 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2020, às 11:47:27 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 20/05/2020, às 11:47:27 horas, no lote (9) - LOTE 09 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:35:09 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2020, às 16:35:09 horas, no lote (9) - LOTE 09 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.
No dia 27/05/2020, às 16:35:09 horas, no lote (9) - LOTE 09 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MERCADO JJ BOM PRECO
LTDA com o valor R$ 4.437,00.
No dia 12/05/2020, às 10:35:58 horas, no lote (10) - LOTE 10 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2020, às 11:47:40 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 20/05/2020, às 11:47:40 horas, no lote (10) - LOTE 10 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:35:22 horas, a situação do lote foi finalizada.
28/05/2020
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No dia 27/05/2020, às 16:35:22 horas, no lote (10) - LOTE 10 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.
No dia 27/05/2020, às 16:35:22 horas, no lote (10) - LOTE 10 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MERCADO JJ BOM PRECO
LTDA com o valor R$ 18.800,00.
No dia 12/05/2020, às 10:20:40 horas, no lote (11) - LOTE 11 - a situação do lote foi
alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 20/05/2020, às 11:48:12 horas, a situação do
lote foi finalizada.
No dia 20/05/2020, às 11:48:12 horas, no lote (11) - LOTE 11 - a situação do lote foi
alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando que
os documentos exigidos pelo Edital, referentes à habilitação e às propostas de preços, foram
entregues de forma correta, bem como em vista do preço ofertado dentro da margem do
referencial e a apresentação regular das amostras solicitadas, venho DECLARAR a
empresa classificada com o menor valor ofertado como VENCEDORA deste Lote. No dia
27/05/2020, às 16:35:51 horas, a situação do lote foi finalizada.
No dia 27/05/2020, às 16:35:51 horas, no lote (11) - LOTE 11 - a situação do lote foi
alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Considerando os termos das
decisões adotadas, levando também em consideração a apresentação regular das amostras
solicitadas, sendo as mesmas aprovadas pela nutricionista, bem como diante da inexistência
de interposição de recursos administrativos, venho ADJUDICAR o objeto licitado ao licitante
vencedor.
No dia 27/05/2020, às 16:35:51 horas, no lote (11) - LOTE 11 - pelo critério de menor
preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MAGNUN TRINDADE DA
SILVA - ME com o valor R$ 27.700,00.
No dia 12/05/2020, às 11:11:16 horas, o Pregoeiro da licitação - LUAN PORTO ARAUJO desclassificou o fornecedor - MERCADO JJ BOM PRECO LTDA, no lote (4) - LOTE 04. O
motivo da desclassificação foi: Considerando que o valor apresentado apresenta indícios de
inexequibilidade, bem como, tendo em vista o pedido de desclassificação feito no chat pela
28/05/2020
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empresa arrematante, alegando erro de digitação no preço digitado, resulta desclassificada.
No dia 27/05/2020, às 16:38:35 horas, a autoridade competente da licitação - EVANDRO
REGO NOVAES FILHO - alterou a situação da licitação para homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
LUAN PORTO ARAUJO
Pregoeiro da disputa
EVANDRO REGO NOVAES FILHO
Autoridade Competente
CLAUDIO OLIVEIRA DE SOUZA
Membro Equipe Apoio
ERICA GONCALVES SILVA
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
08.236.623/0001-70 ARMAZEM VAREJISTA SOUZA OLIVEIRA LTDA
08.370.847/0001-70 IGARASSU COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
10.931.562/0001-02 MAGNUN TRINDADE DA SILVA - ME
16.869.726/0001-03 MERCADO JJ BOM PRECO LTDA
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