
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - MUNICIPIO DE VENDA

NOVA DO IMIGRANTE - (ES)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE / Nº Processo:

000163/2021)

 

     às 13:04:40 horas do dia 28/07/2021 no endereço AV EVANDI AMERICO COMARELA-

385, bairro CENTRO, da cidade de VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES, reuniram-se o

Pregoeiro da disputa Sr(a). ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO, e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão Nº Processo: 000163/2021 - 2021/000011 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE

GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS PELO PERIODO

DE DOZE MESES ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO 000003/2021.

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESAS

E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - ACUCAR EM SACHE CAIXA COM 400 UNIDADES

Lote (2) - ACUCAR MASCAVO 01KG produzido atravÉs da cana de aÇÚcar, nÃo contÉm

nenhum aditivo quÍmico intencional, nÃo passa pelo processo de lavagem e branqueamento,

mantendo boa parte das vitaminas e sais minerais como o cÁlcio, fÓsforo e ferro

Lote (3) - ACUCAR REFINADO 01KG de 1ª qualidade; livre de fermentaÇÃo, isento de

matÉria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais; aparÊncia: cor e cheiro

prÓprios do tipo de aÇÚcar; validade mÍnima de 12 meses, a partir da data de fabricaÇÃo,

que  nÃo poderÁ ser superior a 30 dias da data de entrega; rotulagem: de acordo com a

legislaÇÃo vigente. nos rÓtulos das embalagens primÁrias e secundÁrias deverÃo estar

impressas  de forma clara e indelÉvel as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto;

inclusive a classificaÇÃo e a marca; nome e endereÇo do fabricante; data de fabricaÇÃo;

prazo de validade e peso lÍquido; nÚmero de registro no ÓrgÃo competente; empilhamento

mÁximo para armazenagem

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:40:06:009 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 413,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:40:06:009 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (4) - ADOCANTE CULINARIO EM PO PARA DILUICAO 150G A 200G especÍfico para

preparos sob cocÇÃo; para ingestao controlada de aÇÚcares, de acordo com a portaria nº

29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente a

alimentos para fins especiais; sem adiÇÃo de aÇÚcar, ideal para diabÉticos e dietas

especiais.ingredientes: edulcorantes: sucralose e glicosÍdeos de esteviol; informaÇÃo

nutricional: valor energÉtico: 09 kcal, carboidratos: 2,2g; acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atÓxico, nÃo violado, que garanta a integridade do produto; com

aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente

os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e endereÇo do fabricante; data de

validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de

substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos,

parasitas e larvas; validade mÍnima de 20 (vinte) meses, a contar da

Lote (5) - AMEIXA SECA SEM CAROCO - SACHE 100G ingredientes: ameixa seca sem

caroÇo e conservador sorbato de potassio. validade minima de 08 meses a contar da data

da entrega. embalagem: sache com 100 gramas.

Lote (6) - AMENDOIM EM GRAO 500G cru, isento de matÉria terrosa, de parasitos, de

detritos animais e vegetais; validade mÍnima de 90 dias a partir da data de fabricaÇÃo, que

nÃo poderÁ ser superior a 15 dias da data de entrega; rotulagem: de acordo com a

legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos das embalagens primÁria e secundÁria deverÃo estar

impressos de forma clara e indelÉvel as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto,

inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo,

prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no ÓrgÃo competente

Lote (7) - BISCOITO TIPO SEQUILHOS SEM GLUTEN SEM LACTOSE E SEM SOJA 150G

A 350G o produto deve estar de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998,

anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente a al imentos para f ins

especiais.ingredientes: amido de milho, aÇÚcar, amido de mandioca, gordura vegetal de

palma, ovo, sal, aromatizante e sem traÇos de soja; acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atÓxico, com dupla proteÇÃo, nÃo violada, que garanta a

integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e

28/07/2021 09:40:06:009 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:40:06:009 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:40:06:009 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 390,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:30:58:965 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.850,00
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endereÇo do fabricante; data de validade ou prazo mÁximo de consumo; nÚmero do lote;

informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de substÂncias terrosas, sujidades ou

corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas. nÃo podendo

apresentar-se Úmido, fermentado ou ranÇoso. validade mÍnima de 10 (dez) meses, a contar

da data

Lote (8) - CACAU EM PO SOLUVEL 200G ingredientes: cacau em poinformacao nutricional:

porcao de 20g = 49 kcal/carboidratos: 4,3g/ acucares: 0g/ proteinas: 5,2g/ gorduras

totais:1,2g/ gorduras saturadas 0,6g/ fibra alimentar: 6,6g/ sodio: 5,8g. nÃo contem gluten;

validade minima de 10 meses a contar da data de entrega

Lote (9) - CANELA EM CASCA 20G acondicionado em saco plÁstico transparente;validade

mÍnima de 15 meses

Lote (10) - ERVA DOCE 40G embalagem com 40 gramas; com aspecto cor cheiro e sabor

proprios isento de materiais estranhos a sua especie; validade minima de 15 meses a contar

da data da entrega.

Lote (11) - EXTRATO DE TOMATE 1020 A 1100G concentrado 100% natural; produto

resultante da concentraÇÃo da polpa de tomate por processo tecnolÓgico preparado com

frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de

sujidades e fermentaÇÃo; ingredientes: tomate, aÇÚcar, sal, sem conservantes, ausÊncia

de leveduras, odor e sabores estranhos; sem vazamento, e outras alteraÇÕes; o produto

deverÁ apresentar validade mÍnima de 10 meses a partir da data de entrega; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, informaÇÃo

nutricional, nÚmero de lote, data de validade, quantidade do produto e nÚmero do registro

Lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA FINA 500G embalagem com 500 gramas -

preparado a partir de grÃos de milho sÃos e limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas

e detritos animais e vegetais nÃo podendo estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:30:58:965 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 958,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:30:58:965 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.320,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:30:58:965 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 378,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:30:58:965 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.280,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:25:49:967 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.400,00
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de cor amarela cheiro e sabor caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser

impressa na embalagem e especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto,

marca nome e endereÇo do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional,

orientaÇÃo sobre o preparo, data de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade

(tempo e vida Útil), peso lÍquido, informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de

xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6

g gorduras saturadas: 0 g fibra alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade

mÍnima: 10 meses a contar da data de entrega

Lote (13) - FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO

800G com ferro para o primeiro ano de vida.  possui 100% de maltodextina como fonte de

carboidrato, sem adiÇÃo de sacarose e alto teor de vitamina c, enriquecido com l-metionina,

100% gordura de origem vegetal (Óleo de palma, Óleo de soja, Óleo de coco, Óleo de

girassol) e outros nutrientes como l-carnitina, taurina e cloreto de colina. nÃo contÉm glÚten;

densidade calÓrica: 67 kcal por 100 ml de fÓrmula reconstituÍda; prazo de validade: mÍnimo

de 06 meses a partir da data de entrega

Lote (14) - GELATINA EM PO SEM ACUCAR 10 A 12G para ingestao controlada de

aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o

regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; diversos sabores (abacaxi,

morango, uva e limÃo), acondicionada em caixas contendo de 10 a 12g; enriquecida com

vitaminas a, c, d, b1, b2, b3, b5, b6, b9 e b12; embalagem isenta de adulteraÇÕes ou

contaminaÇÕes, devem constar os ingredientes, tabela nutricional, a data da fabricaÇÃo,

validade e nÚmero do lote; validade mÍnima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega

Lote (15) - GRAO DE BICO 500G o produto deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor

caracterÍstica À variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, limpos e secos;

isento de matÉria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo

com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da embalagem primÁria deverÃo estar impressos de

forma clara as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e

a marca, nome e endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso

lÍquido, nÚmero de registro no ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para

armazenagem.informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 60 g (1 xÍcara de chÁ):valor energÉtico:

225 kcal/ carboidratos: 36g/ proteÍnas: 12 g/ gorduras totais: 3,6 g/ gorduras saturadas: 0,4

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:25:49:967 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 360,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:25:49:967 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 2.800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:25:49:967 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 600,00
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g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar: 10 g/ sÓdio: 14 mg; nÃo contÉm glÚten;data de

validade minima de 08 meses a contar da data da entrega

Lote (16) - IOGURTE SEM LACTOSE LIQUIDO SABOR MORANGO-170 GRAMAS

ingredientes: leite reconstituÍdo parcialmente desnatado e/ou leite pasteurizado integral,

preparado de morango (Água, amido modificado, polpa de morango, minerais (fosfato

tricÁlcico e sulfato de zinco), vitaminas (palmitato de retinila e colecalciferol), corantes

naturais: urucum ou carmim, acidulante Ácido cÍtrico, conservador sorbato de potÁssio,

edulcorante sucralose, espessante goma xantana e aromatizantes, enzima lactase e

fermento lÁcteos. nÃo contem gluten. alergicos: contem lete e derivados.

Lote (17) - LEITE DE ARROZ EM PO 200G A 300G isento de glÚten, sem traÇos de leite e

soja, sem adiÇÃo de aÇÚcar, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998,

anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais;

enriquecido com vitaminas e cÁlcio; acondicionado em embalagem aluminizada ou lata, com

aspecto uniforme e sem grumos, nÃo violada, que garanta a integridade do produto; com

aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente

os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e endereÇo do fabricante; lista de

ingredientes; data de fabricaÇÃo; data de validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional;

quantidade do produto. isento de substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos

aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas; validade mÍnima de 10 (dez)

meses, a contar da data de entrega; embalagem de 200g a 300g

Lote (18) - LEITE DE SOJA EM PO 300G enriquecido com as principais vitaminas e sais

minerais, adicionado de l-metionina, sem lactose, rico em cÁlcio e no sabor natural; para

crianÇas de 1 a 3 anos; nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima de 06 meses a contar da data

de entrega

Lote (19) - LENTILHA TIPO 1 500G o produto deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor

caracterÍstica À variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, limpos e secos.

isento de matÉria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo

com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da embalagem deverÃo estar impressos de forma

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:25:49:967 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.050,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:32:55:385 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:32:55:385 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 2.590,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:32:55:385 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 480,00
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clara as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a

marca, nome e endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso

lÍquido, nÚmero de registro no ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para

armazenagem; informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 75 g (1/2 xÍcara de chÁ):valor energÉtico:

262 kcal/ carboidratos: 43g/ gorduras totais: 0,7 g/ gorduras saturadas: 0 g/ gorduras trans: 0

g/ fibra alimentar: 23 g/ sÓdio: 7,5 mg; nÃo contÉm glÚten;validade minima de 08 meses a

contar da data de entrega

Lote (20) - LOURO 30G embalagem com 30 gramas - em folhas secas, obtido de espÉcimes

vegetais genuinos, grao saos limpos e secos, de coloracao verde pardacenta, com aspecto

cor cheiro e sabor proprios, isento de materiais estranhos a sua especie, acondicionado em

saco plastico transparente; validade minima de 15 meses a contar da data da entrega.

Lote (21) - MACARRAO DE ARROZ SEM OVOS TIPO PARAFUSO 500G o produto deve

estar de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o

regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais;ingredientes: farinha de arroz,

corantes naturais de curcuma e urucum e emulsificantes (monoglicerÍdeos de Ácidos graxos

e monoestearato de propilenoglicol), sem ovos, sem colesterol, sem glÚten; informaÇÃo

nutricional mÍnima para cada porÇÃo de 80g (01 prato raso): valor energÉtico: 291 kcal

carboidratos: 64g proteÍnas: 5,6g gorduras totais: 1,4g gorduras saturadas: 0,5g gorduras

trans: 0g fibra alimentar: 1,0g colesterol e sÓdio 0mg; tempo de cozimento:

aproximadamente 09 a 12 minutos;embalado em saco resistente de polietileno atÓxico, nÃo

violado, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor

prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data

Lote (22) - MILHO VERDE - EMBALAGEM PLÁSTICA SACHÊ 200G ingredientes: milho e

Água.validade mÍnima de 24 meses a partir da data de entrega.

Lote (23) - OLEO DE CANOLA 900 ML embalagem pet de 900 ml - produzido 100% a partir

das sementes daf lor  de canola e um oleo r ico em omega 3 e omega 9

(gordurasmonoinsaturadas e poli-insaturadas; sem traÇos de soja. rotulagem de acordo com

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:32:55:385 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:32:55:385 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 609,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:16:47:786 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:16:47:786 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 270,00
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a legislacao vigente; as embalagens nÃo deverao estar amassadas oucom qualquer outro

defeito rotulagem: de acordo com a legislacaovigente, nos rotulos da embalagem primaria

deverao estar impressosde forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao

doproduto inclusive a classificacao e a marca nome e endereco dofabricante e data de

fabricacao prazo de validade e peso liquido enumero de registro no orgao competente. data

de validade minima de o8 meses a contar da data de entrega

Lote (24) - PIPOCA DOCE DE 15G A 20G validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data

da entrega

Lote (25) - PIRULITO SORTIDO 01KG pirulitos sortido. pirulitos duros sabores abacaxi,

laranja, morango e uva coloridos artificialmente; ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose,

acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40,

amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos:

pode conter traÇos de amendoim;validade mÍnima de 08 meses a partir da data de

fabricaÇÃo

Lote (26) - PIRULITOS SORTIDOS duros sabores diversos: abacaxi, laranja, morango e uva

coloridos artificialmente; ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico,

aromatizantes e corantes artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e

azul brilhante; nÃo contÉm glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de

amendoim; validade mÍnima de 06 meses a partir da data de fabricaÇÃo; pacote com no

mÍnimo 400g

Lote (27) - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA ingredientes: Água gaseÍficada, aÇÚcar,

extrato de noz de cola, cafeÍna, corante caramelo iv, acidulante ins 338 e aroma natural; nÃo

contÉm glÚten; validade de no mÍnimo 02 meses a partir da data da entrega

Lote (28) - REFRIGERANTE JUNINHO DE 200ML A 250ML validade de no mÍnimo 06

meses a partir da data da entrega

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:16:47:786 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:16:47:786 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.975,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 09:16:47:786 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.760,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 08:57:11:565 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 3.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 08:57:11:565 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 500,00
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    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - ACUCAR EM SACHE CAIXA COM 400 UNIDADES

Lote (2) - ACUCAR MASCAVO 01KG produzido atravÉs da cana de aÇÚcar, nÃo contÉm

nenhum aditivo quÍmico intencional, nÃo passa pelo processo de lavagem e branqueamento,

mantendo boa parte das vitaminas e sais minerais como o cÁlcio, fÓsforo e ferro

Lote (3) - ACUCAR REFINADO 01KG de 1ª qualidade; livre de fermentaÇÃo, isento de

matÉria terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais; aparÊncia: cor e cheiro

prÓprios do tipo de aÇÚcar; validade mÍnima de 12 meses, a partir da data de fabricaÇÃo,

que  nÃo poderÁ ser superior a 30 dias da data de entrega; rotulagem: de acordo com a

legislaÇÃo vigente. nos rÓtulos das embalagens primÁrias e secundÁrias deverÃo estar

impressas  de forma clara e indelÉvel as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto;

inclusive a classificaÇÃo e a marca; nome e endereÇo do fabricante; data de fabricaÇÃo;

prazo de validade e peso lÍquido; nÚmero de registro no ÓrgÃo competente; empilhamento

mÁximo para armazenagem

Lote (4) - ADOCANTE CULINARIO EM PO PARA DILUICAO 150G A 200G especÍfico para

preparos sob cocÇÃo; para ingestao controlada de aÇÚcares, de acordo com a portaria nº

29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente a

alimentos para fins especiais; sem adiÇÃo de aÇÚcar, ideal para diabÉticos e dietas

especiais.ingredientes: edulcorantes: sucralose e glicosÍdeos de esteviol; informaÇÃo

nutricional: valor energÉtico: 09 kcal, carboidratos: 2,2g; acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atÓxico, nÃo violado, que garanta a integridade do produto; com

aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente

os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e endereÇo do fabricante; data de

validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de

substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos,

parasitas e larvas; validade mÍnima de 20 (vinte) meses, a contar da

Data-Hora Fornecedor Proposta

28/07/2021 08:57:11:565 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 329,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 13:09:45:557 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 13:17:46:758 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.290,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 13:21:18:492 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 195,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (5) - AMEIXA SECA SEM CAROCO - SACHE 100G ingredientes: ameixa seca sem

caroÇo e conservador sorbato de potassio. validade minima de 08 meses a contar da data

da entrega. embalagem: sache com 100 gramas.

Lote (6) - AMENDOIM EM GRAO 500G cru, isento de matÉria terrosa, de parasitos, de

detritos animais e vegetais; validade mÍnima de 90 dias a partir da data de fabricaÇÃo, que

nÃo poderÁ ser superior a 15 dias da data de entrega; rotulagem: de acordo com a

legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos das embalagens primÁria e secundÁria deverÃo estar

impressos de forma clara e indelÉvel as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto,

inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo,

prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no ÓrgÃo competente

Lote (7) - BISCOITO TIPO SEQUILHOS SEM GLUTEN SEM LACTOSE E SEM SOJA 150G

A 350G o produto deve estar de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998,

anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente a al imentos para f ins

especiais.ingredientes: amido de milho, aÇÚcar, amido de mandioca, gordura vegetal de

palma, ovo, sal, aromatizante e sem traÇos de soja; acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atÓxico, com dupla proteÇÃo, nÃo violada, que garanta a

integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de validade ou prazo mÁximo de consumo; nÚmero do lote;

informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de substÂncias terrosas, sujidades ou

corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas. nÃo podendo

apresentar-se Úmido, fermentado ou ranÇoso. validade mÍnima de 10 (dez) meses, a contar

da data

Lote (8) - CACAU EM PO SOLUVEL 200G ingredientes: cacau em poinformacao nutricional:

porcao de 20g = 49 kcal/carboidratos: 4,3g/ acucares: 0g/ proteinas: 5,2g/ gorduras

totais:1,2g/ gorduras saturadas 0,6g/ fibra alimentar: 6,6g/ sodio: 5,8g. nÃo contem gluten;

validade minima de 10 meses a contar da data de entrega

28/07/2021 09:40:06:009 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 250,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 13:34:34:210 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 375,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:30:58:965 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.850,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:30:58:965 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 958,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:30:58:965 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.320,00
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Lote (9) - CANELA EM CASCA 20G acondicionado em saco plÁstico transparente;validade

mÍnima de 15 meses

Lote (10) - ERVA DOCE 40G embalagem com 40 gramas; com aspecto cor cheiro e sabor

proprios isento de materiais estranhos a sua especie; validade minima de 15 meses a contar

da data da entrega.

Lote (11) - EXTRATO DE TOMATE 1020 A 1100G concentrado 100% natural; produto

resultante da concentraÇÃo da polpa de tomate por processo tecnolÓgico preparado com

frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de

sujidades e fermentaÇÃo; ingredientes: tomate, aÇÚcar, sal, sem conservantes, ausÊncia

de leveduras, odor e sabores estranhos; sem vazamento, e outras alteraÇÕes; o produto

deverÁ apresentar validade mÍnima de 10 meses a partir da data de entrega; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, informaÇÃo

nutricional, nÚmero de lote, data de validade, quantidade do produto e nÚmero do registro

Lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA FINA 500G embalagem com 500 gramas -

preparado a partir de grÃos de milho sÃos e limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas

e detritos animais e vegetais nÃo podendo estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino

de cor amarela cheiro e sabor caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser

impressa na embalagem e especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto,

marca nome e endereÇo do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional,

orientaÇÃo sobre o preparo, data de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade

(tempo e vida Útil), peso lÍquido, informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de

xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6

g gorduras saturadas: 0 g fibra alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade

mÍnima: 10 meses a contar da data de entrega

Lote (13) - FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO

800G com ferro para o primeiro ano de vida.  possui 100% de maltodextina como fonte de

carboidrato, sem adiÇÃo de sacarose e alto teor de vitamina c, enriquecido com l-metionina,

100% gordura de origem vegetal (Óleo de palma, Óleo de soja, Óleo de coco, Óleo de

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:30:58:965 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 378,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:30:58:965 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.280,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:25:49:967 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.400,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:25:49:967 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 360,00
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girassol) e outros nutrientes como l-carnitina, taurina e cloreto de colina. nÃo contÉm glÚten;

densidade calÓrica: 67 kcal por 100 ml de fÓrmula reconstituÍda; prazo de validade: mÍnimo

de 06 meses a partir da data de entrega

Lote (14) - GELATINA EM PO SEM ACUCAR 10 A 12G para ingestao controlada de

aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o

regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; diversos sabores (abacaxi,

morango, uva e limÃo), acondicionada em caixas contendo de 10 a 12g; enriquecida com

vitaminas a, c, d, b1, b2, b3, b5, b6, b9 e b12; embalagem isenta de adulteraÇÕes ou

contaminaÇÕes, devem constar os ingredientes, tabela nutricional, a data da fabricaÇÃo,

validade e nÚmero do lote; validade mÍnima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega

Lote (15) - GRAO DE BICO 500G o produto deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor

caracterÍstica À variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, limpos e secos;

isento de matÉria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo

com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da embalagem primÁria deverÃo estar impressos de

forma clara as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e

a marca, nome e endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso

lÍquido, nÚmero de registro no ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para

armazenagem.informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 60 g (1 xÍcara de chÁ):valor energÉtico:

225 kcal/ carboidratos: 36g/ proteÍnas: 12 g/ gorduras totais: 3,6 g/ gorduras saturadas: 0,4

g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar: 10 g/ sÓdio: 14 mg; nÃo contÉm glÚten;data de

validade minima de 08 meses a contar da data da entrega

Lote (16) - IOGURTE SEM LACTOSE LIQUIDO SABOR MORANGO-170 GRAMAS

ingredientes: leite reconstituÍdo parcialmente desnatado e/ou leite pasteurizado integral,

preparado de morango (Água, amido modificado, polpa de morango, minerais (fosfato

tricÁlcico e sulfato de zinco), vitaminas (palmitato de retinila e colecalciferol), corantes

naturais: urucum ou carmim, acidulante Ácido cÍtrico, conservador sorbato de potÁssio,

edulcorante sucralose, espessante goma xantana e aromatizantes, enzima lactase e

fermento lÁcteos. nÃo contem gluten. alergicos: contem lete e derivados.

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:25:49:967 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 2.800,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:25:49:967 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 600,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:25:49:967 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.050,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:32:55:385 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 250,00
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Lote (17) - LEITE DE ARROZ EM PO 200G A 300G isento de glÚten, sem traÇos de leite e

soja, sem adiÇÃo de aÇÚcar, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998,

anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais;

enriquecido com vitaminas e cÁlcio; acondicionado em embalagem aluminizada ou lata, com

aspecto uniforme e sem grumos, nÃo violada, que garanta a integridade do produto; com

aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente

os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e endereÇo do fabricante; lista de

ingredientes; data de fabricaÇÃo; data de validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional;

quantidade do produto. isento de substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos

aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas; validade mÍnima de 10 (dez)

meses, a contar da data de entrega; embalagem de 200g a 300g

Lote (18) - LEITE DE SOJA EM PO 300G enriquecido com as principais vitaminas e sais

minerais, adicionado de l-metionina, sem lactose, rico em cÁlcio e no sabor natural; para

crianÇas de 1 a 3 anos; nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima de 06 meses a contar da data

de entrega

Lote (19) - LENTILHA TIPO 1 500G o produto deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor

caracterÍstica À variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, limpos e secos.

isento de matÉria terrosa, de parasitas, de detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo

com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da embalagem deverÃo estar impressos de forma

clara as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a

marca, nome e endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso

lÍquido, nÚmero de registro no ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para

armazenagem; informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 75 g (1/2 xÍcara de chÁ):valor energÉtico:

262 kcal/ carboidratos: 43g/ gorduras totais: 0,7 g/ gorduras saturadas: 0 g/ gorduras trans: 0

g/ fibra alimentar: 23 g/ sÓdio: 7,5 mg; nÃo contÉm glÚten;validade minima de 08 meses a

contar da data de entrega

Lote (20) - LOURO 30G embalagem com 30 gramas - em folhas secas, obtido de espÉcimes

vegetais genuinos, grao saos limpos e secos, de coloracao verde pardacenta, com aspecto

cor cheiro e sabor proprios, isento de materiais estranhos a sua especie, acondicionado em

saco plastico transparente; validade minima de 15 meses a contar da data da entrega.

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:32:55:385 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 2.590,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:32:55:385 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 480,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:32:55:385 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 800,00

Data-Hora Fornecedor Lance
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Lote (21) - MACARRAO DE ARROZ SEM OVOS TIPO PARAFUSO 500G o produto deve

estar de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o

regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais;ingredientes: farinha de arroz,

corantes naturais de curcuma e urucum e emulsificantes (monoglicerÍdeos de Ácidos graxos

e monoestearato de propilenoglicol), sem ovos, sem colesterol, sem glÚten; informaÇÃo

nutricional mÍnima para cada porÇÃo de 80g (01 prato raso): valor energÉtico: 291 kcal

carboidratos: 64g proteÍnas: 5,6g gorduras totais: 1,4g gorduras saturadas: 0,5g gorduras

trans: 0g fibra alimentar: 1,0g colesterol e sÓdio 0mg; tempo de cozimento:

aproximadamente 09 a 12 minutos;embalado em saco resistente de polietileno atÓxico, nÃo

violado, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor

prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data

Lote (22) - MILHO VERDE - EMBALAGEM PLÁSTICA SACHÊ 200G ingredientes: milho e

Água.validade mÍnima de 24 meses a partir da data de entrega.

Lote (23) - OLEO DE CANOLA 900 ML embalagem pet de 900 ml - produzido 100% a partir

das sementes daf lor  de canola e um oleo r ico em omega 3 e omega 9

(gordurasmonoinsaturadas e poli-insaturadas; sem traÇos de soja. rotulagem de acordo com

a legislacao vigente; as embalagens nÃo deverao estar amassadas oucom qualquer outro

defeito rotulagem: de acordo com a legislacaovigente, nos rotulos da embalagem primaria

deverao estar impressosde forma clara e indelevel as seguintes informacoes: identificacao

doproduto inclusive a classificacao e a marca nome e endereco dofabricante e data de

fabricacao prazo de validade e peso liquido enumero de registro no orgao competente. data

de validade minima de o8 meses a contar da data de entrega

Lote (24) - PIPOCA DOCE DE 15G A 20G validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data

da entrega

Lote (25) - PIRULITO SORTIDO 01KG pirulitos sortido. pirulitos duros sabores abacaxi,

laranja, morango e uva coloridos artificialmente; ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose,

28/07/2021 14:55:15:567 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 590,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:16:47:786 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 15:07:08:067 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 269,50

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:16:47:786 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.300,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 15:16:00:887 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.900,00
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acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40,

amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos:

pode conter traÇos de amendoim;validade mÍnima de 08 meses a partir da data de

fabricaÇÃo

Lote (26) - PIRULITOS SORTIDOS duros sabores diversos: abacaxi, laranja, morango e uva

coloridos artificialmente; ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico,

aromatizantes e corantes artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e

azul brilhante; nÃo contÉm glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de

amendoim; validade mÍnima de 06 meses a partir da data de fabricaÇÃo; pacote com no

mÍnimo 400g

Lote (27) - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA ingredientes: Água gaseÍficada, aÇÚcar,

extrato de noz de cola, cafeÍna, corante caramelo iv, acidulante ins 338 e aroma natural; nÃo

contÉm glÚten; validade de no mÍnimo 02 meses a partir da data da entrega

Lote (28) - REFRIGERANTE JUNINHO DE 200ML A 250ML validade de no mÍnimo 06

meses a partir da data da entrega

 

    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 28/07/2021, às 13:15:33 horas, no lote (1) - ACUCAR EM SACHE CAIXA COM

400 UNIDADES -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 28/07/2021,

às 17:05:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (1) - ACUCAR EM SACHE CAIXA COM 400 UNIDADES - nenhum fornecedor foi

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 09:16:47:786 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 1.760,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 15:26:09:957 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 3.195,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 08:57:11:565 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 500,00

Data-Hora Fornecedor Lance

28/07/2021 08:57:11:565 COMERCIAL FIORESE EIRELI  R$ 329,00
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declarado vencedor.

 

    No dia 28/07/2021, às 13:25:35 horas, no lote (2) - ACUCAR MASCAVO 01KG produzido

atravÉs da cana de aÇÚcar, nÃo contÉm nenhum aditivo quÍmico intencional, nÃo passa

pelo processo de lavagem e branqueamento, mantendo boa parte das vitaminas e sais

minerais como o cÁlcio, fÓsforo e ferro -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às 16:35:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:35:05 horas, no lote (2) - ACUCAR MASCAVO 01KG produzido

atravÉs da cana de aÇÚcar, nÃo contÉm nenhum aditivo quÍmico intencional, nÃo passa

pelo processo de lavagem e branqueamento, mantendo boa parte das vitaminas e sais

minerais como o cÁlcio, fÓsforo e ferro -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor

responsável  e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:50:50

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:50:50 horas, no lote (2) - ACUCAR MASCAVO 01KG produzido

atravÉs da cana de aÇÚcar, nÃo contÉm nenhum aditivo quÍmico intencional, nÃo passa

pelo processo de lavagem e branqueamento, mantendo boa parte das vitaminas e sais

minerais como o cÁlcio, fÓsforo e ferro -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO

EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:43:49 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:43:49 horas, no lote (2) - ACUCAR MASCAVO 01KG produzido

atravÉs da cana de aÇÚcar, nÃo contÉm nenhum aditivo quÍmico intencional, nÃo passa

pelo processo de lavagem e branqueamento, mantendo boa parte das vitaminas e sais

minerais como o cÁlcio, fÓsforo e ferro -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA

CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A

CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A

EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA

NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE

DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:46:36 horas, a
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situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:46:36 horas, no lote (2) - ACUCAR MASCAVO 01KG produzido

atravÉs da cana de aÇÚcar, nÃo contÉm nenhum aditivo quÍmico intencional, nÃo passa

pelo processo de lavagem e branqueamento, mantendo boa parte das vitaminas e sais

minerais como o cÁlcio, fÓsforo e ferro -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica

e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade

com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:01:57 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:01:57 horas, no lote (2) - ACUCAR MASCAVO 01KG produzido

atravÉs da cana de aÇÚcar, nÃo contÉm nenhum aditivo quÍmico intencional, nÃo passa

pelo processo de lavagem e branqueamento, mantendo boa parte das vitaminas e sais

minerais como o cÁlcio, fÓsforo e ferro -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO

EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:01:57 horas, no lote (2) - ACUCAR MASCAVO 01KG produzido

atravÉs da cana de aÇÚcar, nÃo contÉm nenhum aditivo quÍmico intencional, nÃo passa

pelo processo de lavagem e branqueamento, mantendo boa parte das vitaminas e sais

minerais como o cÁlcio, fÓsforo e ferro -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$

1.289,60.

 

    No dia 28/07/2021, às 13:26:29 horas, no lote (3) - ACUCAR REFINADO 01KG de 1ª

qualidade; livre de fermentaÇÃo, isento de matÉria terrosa, de parasitas e de detritos

animais e vegetais; aparÊncia: cor e cheiro prÓprios do tipo de aÇÚcar; validade mÍnima de

12 meses, a partir da data de fabricaÇÃo, que  nÃo poderÁ ser superior a 30 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente. nos rÓtulos das embalagens

primÁrias e secundÁrias deverÃo estar impressas  de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto; inclusive a classificaÇÃo e a marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de fabricaÇÃo; prazo de validade e peso lÍquido; nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente; empilhamento mÁximo para armazenagem -  a situação do

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

- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às 16:36:01 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:36:01 horas, no lote (3) - ACUCAR REFINADO 01KG de 1ª

25/08/2021 Página 16 de 70



qualidade; livre de fermentaÇÃo, isento de matÉria terrosa, de parasitas e de detritos

animais e vegetais; aparÊncia: cor e cheiro prÓprios do tipo de aÇÚcar; validade mÍnima de

12 meses, a partir da data de fabricaÇÃo, que  nÃo poderÁ ser superior a 30 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente. nos rÓtulos das embalagens

primÁrias e secundÁrias deverÃo estar impressas  de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto; inclusive a classificaÇÃo e a marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de fabricaÇÃo; prazo de validade e peso lÍquido; nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente; empilhamento mÁximo para armazenagem -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras

foram aprovadas pela setor responsável  e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No

dia 11/08/2021, às 16:51:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:51:03 horas, no lote (3) - ACUCAR REFINADO 01KG de 1ª

qualidade; livre de fermentaÇÃo, isento de matÉria terrosa, de parasitas e de detritos

animais e vegetais; aparÊncia: cor e cheiro prÓprios do tipo de aÇÚcar; validade mÍnima de

12 meses, a partir da data de fabricaÇÃo, que  nÃo poderÁ ser superior a 30 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente. nos rÓtulos das embalagens

primÁrias e secundÁrias deverÃo estar impressas  de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto; inclusive a classificaÇÃo e a marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de fabricaÇÃo; prazo de validade e peso lÍquido; nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente; empilhamento mÁximo para armazenagem -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA

ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No

dia 13/08/2021, às 15:43:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:43:57 horas, no lote (3) - ACUCAR REFINADO 01KG de 1ª

qualidade; livre de fermentaÇÃo, isento de matÉria terrosa, de parasitas e de detritos

animais e vegetais; aparÊncia: cor e cheiro prÓprios do tipo de aÇÚcar; validade mÍnima de

12 meses, a partir da data de fabricaÇÃo, que  nÃo poderÁ ser superior a 30 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente. nos rÓtulos das embalagens

primÁrias e secundÁrias deverÃo estar impressas  de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto; inclusive a classificaÇÃo e a marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de fabricaÇÃo; prazo de validade e peso lÍquido; nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente; empilhamento mÁximo para armazenagem -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: NA DATA DE

29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE

EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A

EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO
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CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO

ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A

JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE

DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:47:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:47:06 horas, no lote (3) - ACUCAR REFINADO 01KG de 1ª

qualidade; livre de fermentaÇÃo, isento de matÉria terrosa, de parasitas e de detritos

animais e vegetais; aparÊncia: cor e cheiro prÓprios do tipo de aÇÚcar; validade mÍnima de

12 meses, a partir da data de fabricaÇÃo, que  nÃo poderÁ ser superior a 30 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente. nos rÓtulos das embalagens

primÁrias e secundÁrias deverÃo estar impressas  de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto; inclusive a classificaÇÃo e a marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de fabricaÇÃo; prazo de validade e peso lÍquido; nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente; empilhamento mÁximo para armazenagem -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras

foram aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e

se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se

dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia

17/08/2021, às 09:02:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:05 horas, no lote (3) - ACUCAR REFINADO 01KG de 1ª

qualidade; livre de fermentaÇÃo, isento de matÉria terrosa, de parasitas e de detritos

animais e vegetais; aparÊncia: cor e cheiro prÓprios do tipo de aÇÚcar; validade mÍnima de

12 meses, a partir da data de fabricaÇÃo, que  nÃo poderÁ ser superior a 30 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente. nos rÓtulos das embalagens

primÁrias e secundÁrias deverÃo estar impressas  de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto; inclusive a classificaÇÃo e a marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de fabricaÇÃo; prazo de validade e peso lÍquido; nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente; empilhamento mÁximo para armazenagem -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA

ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:05 horas, no lote (3) - ACUCAR REFINADO 01KG de 1ª

qualidade; livre de fermentaÇÃo, isento de matÉria terrosa, de parasitas e de detritos

animais e vegetais; aparÊncia: cor e cheiro prÓprios do tipo de aÇÚcar; validade mÍnima de

12 meses, a partir da data de fabricaÇÃo, que  nÃo poderÁ ser superior a 30 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente. nos rÓtulos das embalagens

primÁrias e secundÁrias deverÃo estar impressas  de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto; inclusive a classificaÇÃo e a marca; nome e
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endereÇo do fabricante; data de fabricaÇÃo; prazo de validade e peso lÍquido; nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente; empilhamento mÁximo para armazenagem -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL FIORESE

EIRELI com o valor R$ 195,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 13:36:57 horas, no lote (4) - ADOCANTE CULINARIO EM PO

PARA DILUICAO 150G A 200G especÍfico para preparos sob cocÇÃo; para ingestao

controlada de aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa,

que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; sem adiÇÃo de

aÇÚcar, ideal para diabÉticos e dietas especiais.ingredientes: edulcorantes: sucralose e

glicosÍdeos de esteviol; informaÇÃo nutricional: valor energÉtico: 09 kcal, carboidratos: 2,2g;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, nÃo violado, que garanta a

integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional;

quantidade do produto; isento de substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos

aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas; validade mÍnima de 20 (vinte)

meses, a contar da -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

11/08/2021, às 16:36:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:36:21 horas, no lote (4) - ADOCANTE CULINARIO EM PO

PARA DILUICAO 150G A 200G especÍfico para preparos sob cocÇÃo; para ingestao

controlada de aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa,

que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; sem adiÇÃo de

aÇÚcar, ideal para diabÉticos e dietas especiais.ingredientes: edulcorantes: sucralose e

glicosÍdeos de esteviol; informaÇÃo nutricional: valor energÉtico: 09 kcal, carboidratos: 2,2g;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, nÃo violado, que garanta a

integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional;

quantidade do produto; isento de substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos

aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas; validade mÍnima de 20 (vinte)

meses, a contar da -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:51:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/08/2021, às 16:51:11 horas, no lote (4) - ADOCANTE CULINARIO EM PO

PARA DILUICAO 150G A 200G especÍfico para preparos sob cocÇÃo; para ingestao

controlada de aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa,

que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; sem adiÇÃo de

aÇÚcar, ideal para diabÉticos e dietas especiais.ingredientes: edulcorantes: sucralose e

glicosÍdeos de esteviol; informaÇÃo nutricional: valor energÉtico: 09 kcal, carboidratos: 2,2g;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, nÃo violado, que garanta a

integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional;

quantidade do produto; isento de substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos

aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas; validade mÍnima de 20 (vinte)

meses, a contar da -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:44:04 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:44:04 horas, no lote (4) - ADOCANTE CULINARIO EM PO

PARA DILUICAO 150G A 200G especÍfico para preparos sob cocÇÃo; para ingestao

controlada de aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa,

que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; sem adiÇÃo de

aÇÚcar, ideal para diabÉticos e dietas especiais.ingredientes: edulcorantes: sucralose e

glicosÍdeos de esteviol; informaÇÃo nutricional: valor energÉtico: 09 kcal, carboidratos: 2,2g;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, nÃo violado, que garanta a

integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional;

quantidade do produto; isento de substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos

aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas; validade mÍnima de 20 (vinte)

meses, a contar da -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A

EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA

COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA

PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A

APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O

DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:47:31 horas, a situação do lote

foi finalizada. 
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    No dia 17/08/2021, às 08:47:30 horas, no lote (4) - ADOCANTE CULINARIO EM PO

PARA DILUICAO 150G A 200G especÍfico para preparos sob cocÇÃo; para ingestao

controlada de aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa,

que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; sem adiÇÃo de

aÇÚcar, ideal para diabÉticos e dietas especiais.ingredientes: edulcorantes: sucralose e

glicosÍdeos de esteviol; informaÇÃo nutricional: valor energÉtico: 09 kcal, carboidratos: 2,2g;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, nÃo violado, que garanta a

integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional;

quantidade do produto; isento de substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos

aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas; validade mÍnima de 20 (vinte)

meses, a contar da -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 08:47:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:47:41 horas, no lote (4) - ADOCANTE CULINARIO EM PO

PARA DILUICAO 150G A 200G especÍfico para preparos sob cocÇÃo; para ingestao

controlada de aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa,

que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; sem adiÇÃo de

aÇÚcar, ideal para diabÉticos e dietas especiais.ingredientes: edulcorantes: sucralose e

glicosÍdeos de esteviol; informaÇÃo nutricional: valor energÉtico: 09 kcal, carboidratos: 2,2g;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, nÃo violado, que garanta a

integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional;

quantidade do produto; isento de substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos

aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas; validade mÍnima de 20 (vinte)

meses, a contar da -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote.

 

    No dia 17/08/2021, às 08:47:41 horas, no lote (4) - ADOCANTE CULINARIO EM PO

PARA DILUICAO 150G A 200G especÍfico para preparos sob cocÇÃo; para ingestao

controlada de aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa,
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que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; sem adiÇÃo de

aÇÚcar, ideal para diabÉticos e dietas especiais.ingredientes: edulcorantes: sucralose e

glicosÍdeos de esteviol; informaÇÃo nutricional: valor energÉtico: 09 kcal, carboidratos: 2,2g;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, nÃo violado, que garanta a

integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e

endereÇo do fabricante; data de validade; nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional;

quantidade do produto; isento de substÂncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos

aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e larvas; validade mÍnima de 20 (vinte)

meses, a contar da -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 250,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 13:37:16 horas, no lote (5) - AMEIXA SECA SEM CAROCO -

SACHE 100G ingredientes: ameixa seca sem caroÇo e conservador sorbato de potassio.

validade minima de 08 meses a contar da data da entrega. embalagem: sache com 100

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021,

às 16:37:16 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:37:16 horas, no lote (5) - AMEIXA SECA SEM CAROCO -

SACHE 100G ingredientes: ameixa seca sem caroÇo e conservador sorbato de potassio.

validade minima de 08 meses a contar da data da entrega. embalagem: sache com 100

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

o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:51:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:51:18 horas, no lote (5) - AMEIXA SECA SEM CAROCO -

SACHE 100G ingredientes: ameixa seca sem caroÇo e conservador sorbato de potassio.

validade minima de 08 meses a contar da data da entrega. embalagem: sache com 100

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

seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:44:12 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:44:12 horas, no lote (5) - AMEIXA SECA SEM CAROCO -

SACHE 100G ingredientes: ameixa seca sem caroÇo e conservador sorbato de potassio.

validade minima de 08 meses a contar da data da entrega. embalagem: sache com 100
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gramas. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA

COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA

COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA

PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A

APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O

DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:49:35 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:49:35 horas, no lote (5) - AMEIXA SECA SEM CAROCO -

SACHE 100G ingredientes: ameixa seca sem caroÇo e conservador sorbato de potassio.

validade minima de 08 meses a contar da data da entrega. embalagem: sache com 100

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

o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:02:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:17 horas, no lote (5) - AMEIXA SECA SEM CAROCO -

SACHE 100G ingredientes: ameixa seca sem caroÇo e conservador sorbato de potassio.

validade minima de 08 meses a contar da data da entrega. embalagem: sache com 100

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

seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:17 horas, no lote (5) - AMEIXA SECA SEM CAROCO -

SACHE 100G ingredientes: ameixa seca sem caroÇo e conservador sorbato de potassio.

validade minima de 08 meses a contar da data da entrega. embalagem: sache com 100

gramas. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 314,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 13:47:34 horas, no lote (6) - AMENDOIM EM GRAO 500G cru,

isento de matÉria terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais; validade mÍnima de

90 dias a partir da data de fabricaÇÃo, que nÃo poderÁ ser superior a 15 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos das embalagens

primÁria e secundÁria deverÃo estar impressos de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e

endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de
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registro no ÓrgÃo competente -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 11/08/2021, às 16:38:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:38:03 horas, no lote (6) - AMENDOIM EM GRAO 500G cru,

isento de matÉria terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais; validade mÍnima de

90 dias a partir da data de fabricaÇÃo, que nÃo poderÁ ser superior a 15 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos das embalagens

primÁria e secundÁria deverÃo estar impressos de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e

endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:51:26 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:51:26 horas, no lote (6) - AMENDOIM EM GRAO 500G cru,

isento de matÉria terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais; validade mÍnima de

90 dias a partir da data de fabricaÇÃo, que nÃo poderÁ ser superior a 15 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos das embalagens

primÁria e secundÁria deverÃo estar impressos de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e

endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:44:18 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:44:18 horas, no lote (6) - AMENDOIM EM GRAO 500G cru,

isento de matÉria terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais; validade mÍnima de

90 dias a partir da data de fabricaÇÃo, que nÃo poderÁ ser superior a 15 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos das embalagens

primÁria e secundÁria deverÃo estar impressos de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e

endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA

CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A
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CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A

EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA

NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE

DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:50:04 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:50:04 horas, no lote (6) - AMENDOIM EM GRAO 500G cru,

isento de matÉria terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais; validade mÍnima de

90 dias a partir da data de fabricaÇÃo, que nÃo poderÁ ser superior a 15 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos das embalagens

primÁria e secundÁria deverÃo estar impressos de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e

endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:02:25 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:25 horas, no lote (6) - AMENDOIM EM GRAO 500G cru,

isento de matÉria terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais; validade mÍnima de

90 dias a partir da data de fabricaÇÃo, que nÃo poderÁ ser superior a 15 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos das embalagens

primÁria e secundÁria deverÃo estar impressos de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e

endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de

registro no ÓrgÃo competente -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:25 horas, no lote (6) - AMENDOIM EM GRAO 500G cru,

isento de matÉria terrosa, de parasitos, de detritos animais e vegetais; validade mÍnima de

90 dias a partir da data de fabricaÇÃo, que nÃo poderÁ ser superior a 15 dias da data de

entrega; rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos das embalagens

primÁria e secundÁria deverÃo estar impressos de forma clara e indelÉvel as seguintes

informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e

endereÇo do fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de
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registro no ÓrgÃo competente -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 1.849,75.

 

    No dia 28/07/2021, às 13:47:45 horas, no lote (7) - BISCOITO TIPO SEQUILHOS SEM

GLUTEN SEM LACTOSE E SEM SOJA 150G A 350G o produto deve estar de acordo com

a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico

referente a alimentos para fins especiais.ingredientes: amido de milho, aÇÚcar, amido de

mandioca, gordura vegetal de palma, ovo, sal, aromatizante e sem traÇos de soja;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, com dupla proteÇÃo, nÃo

violada, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor

prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; data de validade ou prazo mÁximo de consumo;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas. nÃo podendo apresentar-se Úmido, fermentado ou ranÇoso. validade mÍnima de 10

(dez) meses, a contar da data -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 11/08/2021, às 16:38:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:38:34 horas, no lote (7) - BISCOITO TIPO SEQUILHOS SEM

GLUTEN SEM LACTOSE E SEM SOJA 150G A 350G o produto deve estar de acordo com

a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico

referente a alimentos para fins especiais.ingredientes: amido de milho, aÇÚcar, amido de

mandioca, gordura vegetal de palma, ovo, sal, aromatizante e sem traÇos de soja;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, com dupla proteÇÃo, nÃo

violada, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor

prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; data de validade ou prazo mÁximo de consumo;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas. nÃo podendo apresentar-se Úmido, fermentado ou ranÇoso. validade mÍnima de 10

(dez) meses, a contar da data -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:51:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:51:34 horas, no lote (7) - BISCOITO TIPO SEQUILHOS SEM

GLUTEN SEM LACTOSE E SEM SOJA 150G A 350G o produto deve estar de acordo com
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a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico

referente a alimentos para fins especiais.ingredientes: amido de milho, aÇÚcar, amido de

mandioca, gordura vegetal de palma, ovo, sal, aromatizante e sem traÇos de soja;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, com dupla proteÇÃo, nÃo

violada, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor

prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; data de validade ou prazo mÁximo de consumo;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas. nÃo podendo apresentar-se Úmido, fermentado ou ranÇoso. validade mÍnima de 10

(dez) meses, a contar da data -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:44:24 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:44:24 horas, no lote (7) - BISCOITO TIPO SEQUILHOS SEM

GLUTEN SEM LACTOSE E SEM SOJA 150G A 350G o produto deve estar de acordo com

a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico

referente a alimentos para fins especiais.ingredientes: amido de milho, aÇÚcar, amido de

mandioca, gordura vegetal de palma, ovo, sal, aromatizante e sem traÇos de soja;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, com dupla proteÇÃo, nÃo

violada, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor

prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; data de validade ou prazo mÁximo de consumo;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas. nÃo podendo apresentar-se Úmido, fermentado ou ranÇoso. validade mÍnima de 10

(dez) meses, a contar da data -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA

CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A

CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A

EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA

NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE

DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:50:32 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:50:32 horas, no lote (7) - BISCOITO TIPO SEQUILHOS SEM

GLUTEN SEM LACTOSE E SEM SOJA 150G A 350G o produto deve estar de acordo com
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a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico

referente a alimentos para fins especiais.ingredientes: amido de milho, aÇÚcar, amido de

mandioca, gordura vegetal de palma, ovo, sal, aromatizante e sem traÇos de soja;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, com dupla proteÇÃo, nÃo

violada, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor

prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; data de validade ou prazo mÁximo de consumo;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas. nÃo podendo apresentar-se Úmido, fermentado ou ranÇoso. validade mÍnima de 10

(dez) meses, a contar da data -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:02:33 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:33 horas, no lote (7) - BISCOITO TIPO SEQUILHOS SEM

GLUTEN SEM LACTOSE E SEM SOJA 150G A 350G o produto deve estar de acordo com

a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico

referente a alimentos para fins especiais.ingredientes: amido de milho, aÇÚcar, amido de

mandioca, gordura vegetal de palma, ovo, sal, aromatizante e sem traÇos de soja;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, com dupla proteÇÃo, nÃo

violada, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor

prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; data de validade ou prazo mÁximo de consumo;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas. nÃo podendo apresentar-se Úmido, fermentado ou ranÇoso. validade mÍnima de 10

(dez) meses, a contar da data -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:33 horas, no lote (7) - BISCOITO TIPO SEQUILHOS SEM

GLUTEN SEM LACTOSE E SEM SOJA 150G A 350G o produto deve estar de acordo com

a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico

referente a alimentos para fins especiais.ingredientes: amido de milho, aÇÚcar, amido de

mandioca, gordura vegetal de palma, ovo, sal, aromatizante e sem traÇos de soja;

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atÓxico, com dupla proteÇÃo, nÃo

violada, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor
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prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; data de validade ou prazo mÁximo de consumo;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto; isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas. nÃo podendo apresentar-se Úmido, fermentado ou ranÇoso. validade mÍnima de 10

(dez) meses, a contar da data -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote

da licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 957,60.

 

    No dia 28/07/2021, às 13:58:15 horas, no lote (8) - CACAU EM PO SOLUVEL 200G

ingredientes: cacau em poinformacao nutricional: porcao de 20g = 49 kcal/carboidratos:

4,3g/ acucares: 0g/ proteinas: 5,2g/ gorduras totais:1,2g/ gorduras saturadas 0,6g/ fibra

alimentar: 6,6g/ sodio: 5,8g. nÃo contem gluten; validade minima de 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021,

às 16:38:56 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:38:56 horas, no lote (8) - CACAU EM PO SOLUVEL 200G

ingredientes: cacau em poinformacao nutricional: porcao de 20g = 49 kcal/carboidratos:

4,3g/ acucares: 0g/ proteinas: 5,2g/ gorduras totais:1,2g/ gorduras saturadas 0,6g/ fibra

alimentar: 6,6g/ sodio: 5,8g. nÃo contem gluten; validade minima de 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:51:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:51:43 horas, no lote (8) - CACAU EM PO SOLUVEL 200G

ingredientes: cacau em poinformacao nutricional: porcao de 20g = 49 kcal/carboidratos:

4,3g/ acucares: 0g/ proteinas: 5,2g/ gorduras totais:1,2g/ gorduras saturadas 0,6g/ fibra

alimentar: 6,6g/ sodio: 5,8g. nÃo contem gluten; validade minima de 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:44:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:44:30 horas, no lote (8) - CACAU EM PO SOLUVEL 200G

ingredientes: cacau em poinformacao nutricional: porcao de 20g = 49 kcal/carboidratos:

4,3g/ acucares: 0g/ proteinas: 5,2g/ gorduras totais:1,2g/ gorduras saturadas 0,6g/ fibra

alimentar: 6,6g/ sodio: 5,8g. nÃo contem gluten; validade minima de 10 meses a contar da
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data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A

EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA

COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA

PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A

APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O

DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:51:00 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:51:00 horas, no lote (8) - CACAU EM PO SOLUVEL 200G

ingredientes: cacau em poinformacao nutricional: porcao de 20g = 49 kcal/carboidratos:

4,3g/ acucares: 0g/ proteinas: 5,2g/ gorduras totais:1,2g/ gorduras saturadas 0,6g/ fibra

alimentar: 6,6g/ sodio: 5,8g. nÃo contem gluten; validade minima de 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:02:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:41 horas, no lote (8) - CACAU EM PO SOLUVEL 200G

ingredientes: cacau em poinformacao nutricional: porcao de 20g = 49 kcal/carboidratos:

4,3g/ acucares: 0g/ proteinas: 5,2g/ gorduras totais:1,2g/ gorduras saturadas 0,6g/ fibra

alimentar: 6,6g/ sodio: 5,8g. nÃo contem gluten; validade minima de 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:41 horas, no lote (8) - CACAU EM PO SOLUVEL 200G

ingredientes: cacau em poinformacao nutricional: porcao de 20g = 49 kcal/carboidratos:

4,3g/ acucares: 0g/ proteinas: 5,2g/ gorduras totais:1,2g/ gorduras saturadas 0,6g/ fibra

alimentar: 6,6g/ sodio: 5,8g. nÃo contem gluten; validade minima de 10 meses a contar da

data de entrega -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 1.320,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 13:59:18 horas, no lote (9) - CANELA EM CASCA 20G

acondicionado em saco plÁstico transparente;validade mÍnima de 15 meses -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada
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- servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às 16:39:20 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:39:20 horas, no lote (9) - CANELA EM CASCA 20G

acondicionado em saco plÁstico transparente;validade mÍnima de 15 meses -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras

foram aprovadas pela setor responsável  e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No

dia 11/08/2021, às 16:51:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:51:52 horas, no lote (9) - CANELA EM CASCA 20G

acondicionado em saco plÁstico transparente;validade mÍnima de 15 meses -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA

ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No

dia 13/08/2021, às 15:44:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:44:44 horas, no lote (9) - CANELA EM CASCA 20G

acondicionado em saco plÁstico transparente;validade mÍnima de 15 meses -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: NA DATA DE

29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE

EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A

EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO

CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO

ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A

JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE

DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:51:23 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:51:23 horas, no lote (9) - CANELA EM CASCA 20G

acondicionado em saco plÁstico transparente;validade mÍnima de 15 meses -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras

foram aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e

se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se

dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia

17/08/2021, às 09:02:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:49 horas, no lote (9) - CANELA EM CASCA 20G

acondicionado em saco plÁstico transparente;validade mÍnima de 15 meses -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA
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ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:49 horas, no lote (9) - CANELA EM CASCA 20G

acondicionado em saco plÁstico transparente;validade mÍnima de 15 meses -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

FIORESE EIRELI com o valor R$ 353,70.

 

    No dia 28/07/2021, às 14:09:12 horas, no lote (10) - ERVA DOCE 40G embalagem com

40 gramas; com aspecto cor cheiro e sabor proprios isento de materiais estranhos a sua

especie; validade minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às 16:39:52 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:39:52 horas, no lote (10) - ERVA DOCE 40G embalagem com

40 gramas; com aspecto cor cheiro e sabor proprios isento de materiais estranhos a sua

especie; validade minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras foram

aprovadas pela setor responsável  e a respectiva documentação de habilitação foi analisada

e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-

se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia

11/08/2021, às 16:52:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:52:00 horas, no lote (10) - ERVA DOCE 40G embalagem com

40 gramas; com aspecto cor cheiro e sabor proprios isento de materiais estranhos a sua

especie; validade minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU

TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia

13/08/2021, às 15:44:49 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:44:49 horas, no lote (10) - ERVA DOCE 40G embalagem com

40 gramas; com aspecto cor cheiro e sabor proprios isento de materiais estranhos a sua

especie; validade minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021

ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI

PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA

FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO CERTAME. POR

EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� -

PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO

TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
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TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:51:58 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:51:58 horas, no lote (10) - ERVA DOCE 40G embalagem com

40 gramas; com aspecto cor cheiro e sabor proprios isento de materiais estranhos a sua

especie; validade minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras  foram

aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se

encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se

dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia

17/08/2021, às 09:02:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:59 horas, no lote (10) - ERVA DOCE 40G embalagem com

40 gramas; com aspecto cor cheiro e sabor proprios isento de materiais estranhos a sua

especie; validade minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU

TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:02:59 horas, no lote (10) - ERVA DOCE 40G embalagem com

40 gramas; com aspecto cor cheiro e sabor proprios isento de materiais estranhos a sua

especie; validade minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI

com o valor R$ 1.280,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 14:09:57 horas, no lote (11) - EXTRATO DE TOMATE 1020 A

1100G concentrado 100% natural; produto resultante da concentraÇÃo da polpa de tomate

por processo tecnolÓgico preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem

sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e fermentaÇÃo; ingredientes: tomate,

aÇÚcar, sal, sem conservantes, ausÊncia de leveduras, odor e sabores estranhos; sem

vazamento, e outras alteraÇÕes; o produto deverÁ apresentar validade mÍnima de 10 meses

a partir da data de entrega; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de

identificaÇÃo e procedÊncia, informaÇÃo nutricional, nÚmero de lote, data de validade,

quantidade do produto e nÚmero do registro -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 28/07/2021, às 17:12:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No lote (11) - EXTRATO DE TOMATE 1020 A 1100G concentrado 100% natural; produto

resultante da concentraÇÃo da polpa de tomate por processo tecnolÓgico preparado com

frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de

25/08/2021 Página 33 de 70



sujidades e fermentaÇÃo; ingredientes: tomate, aÇÚcar, sal, sem conservantes, ausÊncia

de leveduras, odor e sabores estranhos; sem vazamento, e outras alteraÇÕes; o produto

deverÁ apresentar validade mÍnima de 10 meses a partir da data de entrega; a embalagem

deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, informaÇÃo

nutricional, nÚmero de lote, data de validade, quantidade do produto e nÚmero do registro -

nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/07/2021, às 14:19:51 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo

do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021,

às 16:40:30 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:40:30 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo

do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:49:36 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/08/2021, às 16:49:36 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo

do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:52:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:52:14 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo

do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 11/08/2021, às 16:52:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:52:26 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo
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do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia 11/08/2021, às 16:52:30 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:52:30 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo

do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 11/08/2021, às 16:52:33 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:52:33 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo

do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 11/08/2021, às 16:52:48 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:52:48 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo

do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia 11/08/2021, às 16:53:14 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:53:14 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo

do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:45:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:45:23 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo
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do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A

EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA

COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA

PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A

APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O

DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:52:57 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:52:57 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo

do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:03:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:14 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo
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do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:14 horas, no lote (12) - FARINHA DE MILHO AMARELA

FINA 500G embalagem com 500 gramas - preparado a partir de grÃos de milho sÃos e

limpos livre de matÉria terrosa parasitos larvas e detritos animais e vegetais nÃo podendo

estar fermentada ou ranÇosa aparÊncia: pÓ fino de cor amarela cheiro e sabor

caracteristicos nÃo contem gluten rotulagem: deverÁ ser impressa na embalagem e

especificar as seguintes informaÇÕes: identificaÇÃo do produto, marca nome e endereÇo

do fabricante, ingredientes especÍficos, tabela nutricional, orientaÇÃo sobre o preparo, data

de embalagem, nÚmero de lote e/ ou data de validade (tempo e vida Útil), peso lÍquido,

informaÇÃo nutricional: porÇÃo de 40 gramas (1/2 de xÍcara de chÁ) valor calÓrico: 139 kcal

carboidrato: 30 g proteÍnas: 3 4 g gorduras totais: 0 6 g gorduras saturadas: 0 g fibra

alimentar: 12 g sÓdio 24 mg nÃo contÉm glÚten;validade mÍnima: 10 meses a contar da

data de entrega -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 360,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 14:20:59 horas, no lote (13) - FORMULA INFANTIL A BASE DE

PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO 800G com ferro para o primeiro ano de vida.

possui 100% de maltodextina como fonte de carboidrato, sem adiÇÃo de sacarose e alto

teor de vitamina c, enriquecido com l-metionina, 100% gordura de origem vegetal (Óleo de

palma, Óleo de soja, Óleo de coco, Óleo de girassol) e outros nutrientes como l-carnitina,

taurina e cloreto de colina. nÃo contÉm glÚten; densidade calÓrica: 67 kcal por 100 ml de

fÓrmula reconstituÍda; prazo de validade: mÍnimo de 06 meses a partir da data de entrega -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às

16:41:13 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:41:13 horas, no lote (13) - FORMULA INFANTIL A BASE DE

PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO 800G com ferro para o primeiro ano de vida.

possui 100% de maltodextina como fonte de carboidrato, sem adiÇÃo de sacarose e alto

teor de vitamina c, enriquecido com l-metionina, 100% gordura de origem vegetal (Óleo de

palma, Óleo de soja, Óleo de coco, Óleo de girassol) e outros nutrientes como l-carnitina,

taurina e cloreto de colina. nÃo contÉm glÚten; densidade calÓrica: 67 kcal por 100 ml de
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fÓrmula reconstituÍda; prazo de validade: mÍnimo de 06 meses a partir da data de entrega -

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

seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:53:23 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:53:23 horas, no lote (13) - FORMULA INFANTIL A BASE DE

PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO 800G com ferro para o primeiro ano de vida.

possui 100% de maltodextina como fonte de carboidrato, sem adiÇÃo de sacarose e alto

teor de vitamina c, enriquecido com l-metionina, 100% gordura de origem vegetal (Óleo de

palma, Óleo de soja, Óleo de coco, Óleo de girassol) e outros nutrientes como l-carnitina,

taurina e cloreto de colina. nÃo contÉm glÚten; densidade calÓrica: 67 kcal por 100 ml de

fÓrmula reconstituÍda; prazo de validade: mÍnimo de 06 meses a partir da data de entrega -

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

EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO

PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:45:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:45:29 horas, no lote (13) - FORMULA INFANTIL A BASE DE

PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO 800G com ferro para o primeiro ano de vida.

possui 100% de maltodextina como fonte de carboidrato, sem adiÇÃo de sacarose e alto

teor de vitamina c, enriquecido com l-metionina, 100% gordura de origem vegetal (Óleo de

palma, Óleo de soja, Óleo de coco, Óleo de girassol) e outros nutrientes como l-carnitina,

taurina e cloreto de colina. nÃo contÉm glÚten; densidade calÓrica: 67 kcal por 100 ml de

fÓrmula reconstituÍda; prazo de validade: mÍnimo de 06 meses a partir da data de entrega -

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

DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL

FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ

QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO

CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO

ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A

JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE

DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:53:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:53:27 horas, no lote (13) - FORMULA INFANTIL A BASE DE

PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO 800G com ferro para o primeiro ano de vida.

possui 100% de maltodextina como fonte de carboidrato, sem adiÇÃo de sacarose e alto

teor de vitamina c, enriquecido com l-metionina, 100% gordura de origem vegetal (Óleo de
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palma, Óleo de soja, Óleo de coco, Óleo de girassol) e outros nutrientes como l-carnitina,

taurina e cloreto de colina. nÃo contÉm glÚten; densidade calÓrica: 67 kcal por 100 ml de

fÓrmula reconstituÍda; prazo de validade: mÍnimo de 06 meses a partir da data de entrega -

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

seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:03:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:22 horas, no lote (13) - FORMULA INFANTIL A BASE DE

PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO 800G com ferro para o primeiro ano de vida.

possui 100% de maltodextina como fonte de carboidrato, sem adiÇÃo de sacarose e alto

teor de vitamina c, enriquecido com l-metionina, 100% gordura de origem vegetal (Óleo de

palma, Óleo de soja, Óleo de coco, Óleo de girassol) e outros nutrientes como l-carnitina,

taurina e cloreto de colina. nÃo contÉm glÚten; densidade calÓrica: 67 kcal por 100 ml de

fÓrmula reconstituÍda; prazo de validade: mÍnimo de 06 meses a partir da data de entrega -

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

EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS

PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:22 horas, no lote (13) - FORMULA INFANTIL A BASE DE

PROTEINA ISOLADA DE SOJA COM FERRO 800G com ferro para o primeiro ano de vida.

possui 100% de maltodextina como fonte de carboidrato, sem adiÇÃo de sacarose e alto

teor de vitamina c, enriquecido com l-metionina, 100% gordura de origem vegetal (Óleo de

palma, Óleo de soja, Óleo de coco, Óleo de girassol) e outros nutrientes como l-carnitina,

taurina e cloreto de colina. nÃo contÉm glÚten; densidade calÓrica: 67 kcal por 100 ml de

fÓrmula reconstituÍda; prazo de validade: mÍnimo de 06 meses a partir da data de entrega -

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

COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 2.800,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 14:30:22 horas, no lote (14) - GELATINA EM PO SEM ACUCAR 10

A 12G para ingestao controlada de aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de

janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins

especiais; diversos sabores (abacaxi, morango, uva e limÃo), acondicionada em caixas

contendo de 10 a 12g; enriquecida com vitaminas a, c, d, b1, b2, b3, b5, b6, b9 e b12;

embalagem isenta de adulteraÇÕes ou contaminaÇÕes, devem constar os ingredientes,

tabela nutricional, a data da fabricaÇÃo, validade e nÚmero do lote; validade mÍnima de 06

(seis) meses a contar da data de entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 28/07/2021, às 17:13:20 horas, a situação do lote foi
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finalizada. 

 

    No lote (14) - GELATINA EM PO SEM ACUCAR 10 A 12G para ingestao controlada de

aÇÚcares, de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o

regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; diversos sabores (abacaxi,

morango, uva e limÃo), acondicionada em caixas contendo de 10 a 12g; enriquecida com

vitaminas a, c, d, b1, b2, b3, b5, b6, b9 e b12; embalagem isenta de adulteraÇÕes ou

contaminaÇÕes, devem constar os ingredientes, tabela nutricional, a data da fabricaÇÃo,

validade e nÚmero do lote; validade mÍnima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega

- nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

 

    No dia 28/07/2021, às 14:31:47 horas, no lote (15) - GRAO DE BICO 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos; isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem primÁria deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem.informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 60 g (1 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 225 kcal/ carboidratos: 36g/ proteÍnas:

12 g/ gorduras totais: 3,6 g/ gorduras saturadas: 0,4 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar:

10 g/ sÓdio: 14 mg; nÃo contÉm glÚten;data de validade minima de 08 meses a contar da

data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021,

às 16:41:48 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:41:47 horas, no lote (15) - GRAO DE BICO 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos; isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem primÁria deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem.informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 60 g (1 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 225 kcal/ carboidratos: 36g/ proteÍnas:

12 g/ gorduras totais: 3,6 g/ gorduras saturadas: 0,4 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar:

10 g/ sÓdio: 14 mg; nÃo contÉm glÚten;data de validade minima de 08 meses a contar da

data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o
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exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:53:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:53:34 horas, no lote (15) - GRAO DE BICO 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos; isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem primÁria deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem.informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 60 g (1 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 225 kcal/ carboidratos: 36g/ proteÍnas:

12 g/ gorduras totais: 3,6 g/ gorduras saturadas: 0,4 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar:

10 g/ sÓdio: 14 mg; nÃo contÉm glÚten;data de validade minima de 08 meses a contar da

data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:45:39 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:45:39 horas, no lote (15) - GRAO DE BICO 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos; isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem primÁria deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem.informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 60 g (1 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 225 kcal/ carboidratos: 36g/ proteÍnas:

12 g/ gorduras totais: 3,6 g/ gorduras saturadas: 0,4 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar:

10 g/ sÓdio: 14 mg; nÃo contÉm glÚten;data de validade minima de 08 meses a contar da

data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi

o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A

EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA

COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA

PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A

APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O

DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:53:59 horas, a situação do lote

25/08/2021 Página 43 de 70



foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:53:59 horas, no lote (15) - GRAO DE BICO 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos; isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem primÁria deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem.informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 60 g (1 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 225 kcal/ carboidratos: 36g/ proteÍnas:

12 g/ gorduras totais: 3,6 g/ gorduras saturadas: 0,4 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar:

10 g/ sÓdio: 14 mg; nÃo contÉm glÚten;data de validade minima de 08 meses a contar da

data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:03:32 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:32 horas, no lote (15) - GRAO DE BICO 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos; isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem primÁria deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem.informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 60 g (1 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 225 kcal/ carboidratos: 36g/ proteÍnas:

12 g/ gorduras totais: 3,6 g/ gorduras saturadas: 0,4 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar:

10 g/ sÓdio: 14 mg; nÃo contÉm glÚten;data de validade minima de 08 meses a contar da

data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi

o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:32 horas, no lote (15) - GRAO DE BICO 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos; isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem primÁria deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:
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identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem.informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 60 g (1 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 225 kcal/ carboidratos: 36g/ proteÍnas:

12 g/ gorduras totais: 3,6 g/ gorduras saturadas: 0,4 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar:

10 g/ sÓdio: 14 mg; nÃo contÉm glÚten;data de validade minima de 08 meses a contar da

data da entrega -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 879,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 14:40:48 horas, no lote (16) - IOGURTE SEM LACTOSE LIQUIDO

SABOR MORANGO-170 GRAMAS ingredientes: leite reconstituÍdo parcialmente desnatado

e/ou leite pasteurizado integral, preparado de morango (Água, amido modificado, polpa de

morango, minerais (fosfato tricÁlcico e sulfato de zinco), vitaminas (palmitato de retinila e

colecalciferol), corantes naturais: urucum ou carmim, acidulante Ácido cÍtrico, conservador

sorbato de potÁssio, edulcorante sucralose, espessante goma xantana e aromatizantes,

enzima lactase e fermento lÁcteos. nÃo contem gluten. alergicos: contem lete e derivados. -

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às

16:42:17 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:42:17 horas, no lote (16) - IOGURTE SEM LACTOSE LIQUIDO

SABOR MORANGO-170 GRAMAS ingredientes: leite reconstituÍdo parcialmente desnatado

e/ou leite pasteurizado integral, preparado de morango (Água, amido modificado, polpa de

morango, minerais (fosfato tricÁlcico e sulfato de zinco), vitaminas (palmitato de retinila e

colecalciferol), corantes naturais: urucum ou carmim, acidulante Ácido cÍtrico, conservador

sorbato de potÁssio, edulcorante sucralose, espessante goma xantana e aromatizantes,

enzima lactase e fermento lÁcteos. nÃo contem gluten. alergicos: contem lete e derivados. -

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

seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:53:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:53:42 horas, no lote (16) - IOGURTE SEM LACTOSE LIQUIDO

SABOR MORANGO-170 GRAMAS ingredientes: leite reconstituÍdo parcialmente desnatado

e/ou leite pasteurizado integral, preparado de morango (Água, amido modificado, polpa de

morango, minerais (fosfato tricÁlcico e sulfato de zinco), vitaminas (palmitato de retinila e

colecalciferol), corantes naturais: urucum ou carmim, acidulante Ácido cÍtrico, conservador

sorbato de potÁssio, edulcorante sucralose, espessante goma xantana e aromatizantes,
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enzima lactase e fermento lÁcteos. nÃo contem gluten. alergicos: contem lete e derivados. -

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

EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO

PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:45:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:45:45 horas, no lote (16) - IOGURTE SEM LACTOSE LIQUIDO

SABOR MORANGO-170 GRAMAS ingredientes: leite reconstituÍdo parcialmente desnatado

e/ou leite pasteurizado integral, preparado de morango (Água, amido modificado, polpa de

morango, minerais (fosfato tricÁlcico e sulfato de zinco), vitaminas (palmitato de retinila e

colecalciferol), corantes naturais: urucum ou carmim, acidulante Ácido cÍtrico, conservador

sorbato de potÁssio, edulcorante sucralose, espessante goma xantana e aromatizantes,

enzima lactase e fermento lÁcteos. nÃo contem gluten. alergicos: contem lete e derivados. -

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

DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL

FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ

QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO

CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO

ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A

JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE

DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:54:32 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:54:31 horas, no lote (16) - IOGURTE SEM LACTOSE LIQUIDO

SABOR MORANGO-170 GRAMAS ingredientes: leite reconstituÍdo parcialmente desnatado

e/ou leite pasteurizado integral, preparado de morango (Água, amido modificado, polpa de

morango, minerais (fosfato tricÁlcico e sulfato de zinco), vitaminas (palmitato de retinila e

colecalciferol), corantes naturais: urucum ou carmim, acidulante Ácido cÍtrico, conservador

sorbato de potÁssio, edulcorante sucralose, espessante goma xantana e aromatizantes,

enzima lactase e fermento lÁcteos. nÃo contem gluten. alergicos: contem lete e derivados. -

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

seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:03:39 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:39 horas, no lote (16) - IOGURTE SEM LACTOSE LIQUIDO

SABOR MORANGO-170 GRAMAS ingredientes: leite reconstituÍdo parcialmente desnatado

e/ou leite pasteurizado integral, preparado de morango (Água, amido modificado, polpa de

morango, minerais (fosfato tricÁlcico e sulfato de zinco), vitaminas (palmitato de retinila e

colecalciferol), corantes naturais: urucum ou carmim, acidulante Ácido cÍtrico, conservador
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sorbato de potÁssio, edulcorante sucralose, espessante goma xantana e aromatizantes,

enzima lactase e fermento lÁcteos. nÃo contem gluten. alergicos: contem lete e derivados. -

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

EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS

PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:39 horas, no lote (16) - IOGURTE SEM LACTOSE LIQUIDO

SABOR MORANGO-170 GRAMAS ingredientes: leite reconstituÍdo parcialmente desnatado

e/ou leite pasteurizado integral, preparado de morango (Água, amido modificado, polpa de

morango, minerais (fosfato tricÁlcico e sulfato de zinco), vitaminas (palmitato de retinila e

colecalciferol), corantes naturais: urucum ou carmim, acidulante Ácido cÍtrico, conservador

sorbato de potÁssio, edulcorante sucralose, espessante goma xantana e aromatizantes,

enzima lactase e fermento lÁcteos. nÃo contem gluten. alergicos: contem lete e derivados. -

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

COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 249,60.

 

    No dia 28/07/2021, às 14:42:14 horas, no lote (17) - LEITE DE ARROZ EM PO 200G A

300G isento de glÚten, sem traÇos de leite e soja, sem adiÇÃo de aÇÚcar, de acordo com a

portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente

a alimentos para fins especiais; enriquecido com vitaminas e cÁlcio; acondicionado em

embalagem aluminizada ou lata, com aspecto uniforme e sem grumos, nÃo violada, que

garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a

embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca;

nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data de fabricaÇÃo; data de validade;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto. isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas; validade mÍnima de 10 (dez) meses, a contar da data de entrega; embalagem de

200g a 300g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021,

às 16:43:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:43:19 horas, no lote (17) - LEITE DE ARROZ EM PO 200G A

300G isento de glÚten, sem traÇos de leite e soja, sem adiÇÃo de aÇÚcar, de acordo com a

portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente

a alimentos para fins especiais; enriquecido com vitaminas e cÁlcio; acondicionado em

embalagem aluminizada ou lata, com aspecto uniforme e sem grumos, nÃo violada, que

garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a

embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca;

nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data de fabricaÇÃo; data de validade;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto. isento de substÂncias
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terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas; validade mÍnima de 10 (dez) meses, a contar da data de entrega; embalagem de

200g a 300g -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:53:52 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:53:52 horas, no lote (17) - LEITE DE ARROZ EM PO 200G A

300G isento de glÚten, sem traÇos de leite e soja, sem adiÇÃo de aÇÚcar, de acordo com a

portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente

a alimentos para fins especiais; enriquecido com vitaminas e cÁlcio; acondicionado em

embalagem aluminizada ou lata, com aspecto uniforme e sem grumos, nÃo violada, que

garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a

embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca;

nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data de fabricaÇÃo; data de validade;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto. isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas; validade mÍnima de 10 (dez) meses, a contar da data de entrega; embalagem de

200g a 300g -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:45:50 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:45:50 horas, no lote (17) - LEITE DE ARROZ EM PO 200G A

300G isento de glÚten, sem traÇos de leite e soja, sem adiÇÃo de aÇÚcar, de acordo com a

portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente

a alimentos para fins especiais; enriquecido com vitaminas e cÁlcio; acondicionado em

embalagem aluminizada ou lata, com aspecto uniforme e sem grumos, nÃo violada, que

garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a

embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca;

nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data de fabricaÇÃo; data de validade;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto. isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas; validade mÍnima de 10 (dez) meses, a contar da data de entrega; embalagem de

200g a 300g -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA

COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA

COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA

25/08/2021 Página 48 de 70



PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A

APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O

DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:55:09 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:55:09 horas, no lote (17) - LEITE DE ARROZ EM PO 200G A

300G isento de glÚten, sem traÇos de leite e soja, sem adiÇÃo de aÇÚcar, de acordo com a

portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente

a alimentos para fins especiais; enriquecido com vitaminas e cÁlcio; acondicionado em

embalagem aluminizada ou lata, com aspecto uniforme e sem grumos, nÃo violada, que

garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a

embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca;

nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data de fabricaÇÃo; data de validade;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto. isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas; validade mÍnima de 10 (dez) meses, a contar da data de entrega; embalagem de

200g a 300g -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:03:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:49 horas, no lote (17) - LEITE DE ARROZ EM PO 200G A

300G isento de glÚten, sem traÇos de leite e soja, sem adiÇÃo de aÇÚcar, de acordo com a

portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente

a alimentos para fins especiais; enriquecido com vitaminas e cÁlcio; acondicionado em

embalagem aluminizada ou lata, com aspecto uniforme e sem grumos, nÃo violada, que

garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a

embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca;

nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data de fabricaÇÃo; data de validade;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto. isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas; validade mÍnima de 10 (dez) meses, a contar da data de entrega; embalagem de

200g a 300g -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AOS PREÇOS.
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    No dia 17/08/2021, às 09:03:49 horas, no lote (17) - LEITE DE ARROZ EM PO 200G A

300G isento de glÚten, sem traÇos de leite e soja, sem adiÇÃo de aÇÚcar, de acordo com a

portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente

a alimentos para fins especiais; enriquecido com vitaminas e cÁlcio; acondicionado em

embalagem aluminizada ou lata, com aspecto uniforme e sem grumos, nÃo violada, que

garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a

embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto: marca;

nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data de fabricaÇÃo; data de validade;

nÚmero do lote; informaÇÃo nutricional; quantidade do produto. isento de substÂncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos À superfÍcie externa, insetos, parasitas e

larvas; validade mÍnima de 10 (dez) meses, a contar da data de entrega; embalagem de

200g a 300g -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 2.589,60.

 

    No dia 28/07/2021, às 14:51:09 horas, no lote (18) - LEITE DE SOJA EM PO 300G

enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais, adicionado de l-metionina, sem

lactose, rico em cÁlcio e no sabor natural; para crianÇas de 1 a 3 anos; nÃo contÉm

glÚten;validade mÍnima de 06 meses a contar da data de entrega -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às 16:44:05 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:44:05 horas, no lote (18) - LEITE DE SOJA EM PO 300G

enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais, adicionado de l-metionina, sem

lactose, rico em cÁlcio e no sabor natural; para crianÇas de 1 a 3 anos; nÃo contÉm

glÚten;validade mÍnima de 06 meses a contar da data de entrega -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras foram

aprovadas pela setor responsável  e a respectiva documentação de habilitação foi analisada

e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-

se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia

11/08/2021, às 16:53:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:53:59 horas, no lote (18) - LEITE DE SOJA EM PO 300G

enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais, adicionado de l-metionina, sem

lactose, rico em cÁlcio e no sabor natural; para crianÇas de 1 a 3 anos; nÃo contÉm

glÚten;validade mÍnima de 06 meses a contar da data de entrega -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU

TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia

13/08/2021, às 15:45:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 13/08/2021, às 15:45:57 horas, no lote (18) - LEITE DE SOJA EM PO 300G

enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais, adicionado de l-metionina, sem

lactose, rico em cÁlcio e no sabor natural; para crianÇas de 1 a 3 anos; nÃo contÉm

glÚten;validade mÍnima de 06 meses a contar da data de entrega -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021

ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI

PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA

FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO CERTAME. POR

EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� -

PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO

TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:55:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:55:34 horas, no lote (18) - LEITE DE SOJA EM PO 300G

enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais, adicionado de l-metionina, sem

lactose, rico em cÁlcio e no sabor natural; para crianÇas de 1 a 3 anos; nÃo contÉm

glÚten;validade mÍnima de 06 meses a contar da data de entrega -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras  foram

aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se

encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se

dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia

17/08/2021, às 09:03:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:55 horas, no lote (18) - LEITE DE SOJA EM PO 300G

enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais, adicionado de l-metionina, sem

lactose, rico em cÁlcio e no sabor natural; para crianÇas de 1 a 3 anos; nÃo contÉm

glÚten;validade mÍnima de 06 meses a contar da data de entrega -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU

TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:03:55 horas, no lote (18) - LEITE DE SOJA EM PO 300G

enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais, adicionado de l-metionina, sem

lactose, rico em cÁlcio e no sabor natural; para crianÇas de 1 a 3 anos; nÃo contÉm

glÚten;validade mÍnima de 06 meses a contar da data de entrega -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI

com o valor R$ 480,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 14:52:57 horas, no lote (19) - LENTILHA TIPO 1 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de
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tamanho e formato naturais, limpos e secos. isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem; informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 75 g (1/2 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 262 kcal/ carboidratos: 43g/ gorduras

totais: 0,7 g/ gorduras saturadas: 0 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar: 23 g/ sÓdio: 7,5

mg; nÃo contÉm glÚten;validade minima de 08 meses a contar da data de entrega -  a

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

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às

16:44:35 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:44:34 horas, no lote (19) - LENTILHA TIPO 1 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos. isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem; informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 75 g (1/2 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 262 kcal/ carboidratos: 43g/ gorduras

totais: 0,7 g/ gorduras saturadas: 0 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar: 23 g/ sÓdio: 7,5

mg; nÃo contÉm glÚten;validade minima de 08 meses a contar da data de entrega -  a

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

As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:54:06 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:54:06 horas, no lote (19) - LENTILHA TIPO 1 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos. isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem; informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 75 g (1/2 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 262 kcal/ carboidratos: 43g/ gorduras

totais: 0,7 g/ gorduras saturadas: 0 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar: 23 g/ sÓdio: 7,5
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mg; nÃo contÉm glÚten;validade minima de 08 meses a contar da data de entrega -  a

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

EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO

PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:46:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:46:03 horas, no lote (19) - LENTILHA TIPO 1 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos. isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem; informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 75 g (1/2 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 262 kcal/ carboidratos: 43g/ gorduras

totais: 0,7 g/ gorduras saturadas: 0 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar: 23 g/ sÓdio: 7,5

mg; nÃo contÉm glÚten;validade minima de 08 meses a contar da data de entrega -  a

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

DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL

FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ

QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO

CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO

ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A

JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE

DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:55:57 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:55:57 horas, no lote (19) - LENTILHA TIPO 1 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos. isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem; informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 75 g (1/2 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 262 kcal/ carboidratos: 43g/ gorduras

totais: 0,7 g/ gorduras saturadas: 0 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar: 23 g/ sÓdio: 7,5

mg; nÃo contÉm glÚten;validade minima de 08 meses a contar da data de entrega -  a

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

As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado
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encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No

dia 17/08/2021, às 09:04:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:03 horas, no lote (19) - LENTILHA TIPO 1 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos. isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem; informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 75 g (1/2 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 262 kcal/ carboidratos: 43g/ gorduras

totais: 0,7 g/ gorduras saturadas: 0 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar: 23 g/ sÓdio: 7,5

mg; nÃo contÉm glÚten;validade minima de 08 meses a contar da data de entrega -  a

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

EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS

PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:03 horas, no lote (19) - LENTILHA TIPO 1 500G o produto

deverÁ ser de 1ª qualidade, extra, na cor caracterÍstica À variedade correspondente, de

tamanho e formato naturais, limpos e secos. isento de matÉria terrosa, de parasitas, de

detritos animais ou vegetais;rotulagem: de acordo com a legislaÇÃo vigente; nos rÓtulos da

embalagem deverÃo estar impressos de forma clara as seguintes informaÇÕes:

identificaÇÃo do produto, inclusive a classificaÇÃo e a marca, nome e endereÇo do

fabricante, data de fabricaÇÃo, prazo de validade e peso lÍquido, nÚmero de registro no

ÓrgÃo competente, empilhamento mÁximo para armazenagem; informaÇÃo nutricional:

porÇÃo de 75 g (1/2 xÍcara de chÁ):valor energÉtico: 262 kcal/ carboidratos: 43g/ gorduras

totais: 0,7 g/ gorduras saturadas: 0 g/ gorduras trans: 0 g/ fibra alimentar: 23 g/ sÓdio: 7,5

mg; nÃo contÉm glÚten;validade minima de 08 meses a contar da data de entrega -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

FIORESE EIRELI com o valor R$ 737,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 15:02:53 horas, no lote (20) - LOURO 30G embalagem com 30

gramas - em folhas secas, obtido de espÉcimes vegetais genuinos, grao saos limpos e

secos, de coloracao verde pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor proprios, isento de

materiais estranhos a sua especie, acondicionado em saco plastico transparente; validade

minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às 16:45:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 11/08/2021, às 16:45:05 horas, no lote (20) - LOURO 30G embalagem com 30

gramas - em folhas secas, obtido de espÉcimes vegetais genuinos, grao saos limpos e

secos, de coloracao verde pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor proprios, isento de

materiais estranhos a sua especie, acondicionado em saco plastico transparente; validade

minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas

pela setor responsável  e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se

encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se

dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia

11/08/2021, às 16:54:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:54:14 horas, no lote (20) - LOURO 30G embalagem com 30

gramas - em folhas secas, obtido de espÉcimes vegetais genuinos, grao saos limpos e

secos, de coloracao verde pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor proprios, isento de

materiais estranhos a sua especie, acondicionado em saco plastico transparente; validade

minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS

EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às

15:46:15 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:46:15 horas, no lote (20) - LOURO 30G embalagem com 30

gramas - em folhas secas, obtido de espÉcimes vegetais genuinos, grao saos limpos e

secos, de coloracao verde pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor proprios, isento de

materiais estranhos a sua especie, acondicionado em saco plastico transparente; validade

minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A

PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA

APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI

INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO CERTAME. POR

EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� -

PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO

TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:56:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:56:34 horas, no lote (20) - LOURO 30G embalagem com 30

gramas - em folhas secas, obtido de espÉcimes vegetais genuinos, grao saos limpos e

secos, de coloracao verde pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor proprios, isento de

materiais estranhos a sua especie, acondicionado em saco plastico transparente; validade
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minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela

área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite

estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:04:14

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:14 horas, no lote (20) - LOURO 30G embalagem com 30

gramas - em folhas secas, obtido de espÉcimes vegetais genuinos, grao saos limpos e

secos, de coloracao verde pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor proprios, isento de

materiais estranhos a sua especie, acondicionado em saco plastico transparente; validade

minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS

EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:14 horas, no lote (20) - LOURO 30G embalagem com 30

gramas - em folhas secas, obtido de espÉcimes vegetais genuinos, grao saos limpos e

secos, de coloracao verde pardacenta, com aspecto cor cheiro e sabor proprios, isento de

materiais estranhos a sua especie, acondicionado em saco plastico transparente; validade

minima de 15 meses a contar da data da entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi

adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o

valor R$ 588,70.

 

    No dia 28/07/2021, às 15:04:47 horas, no lote (21) - MACARRAO DE ARROZ SEM OVOS

TIPO PARAFUSO 500G o produto deve estar de acordo com a portaria nº 29 de 13 de

janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins

especiais;ingredientes: farinha de arroz, corantes naturais de curcuma e urucum e

emulsificantes (monoglicerÍdeos de Ácidos graxos e monoestearato de propilenoglicol), sem

ovos, sem colesterol, sem glÚten; informaÇÃo nutricional mÍnima para cada porÇÃo de 80g

(01 prato raso): valor energÉtico: 291 kcal carboidratos: 64g proteÍnas: 5,6g gorduras totais:

1,4g gorduras saturadas: 0,5g gorduras trans: 0g fibra alimentar: 1,0g colesterol e sÓdio

0mg; tempo de cozimento: aproximadamente 09 a 12 minutos;embalado em saco resistente

de polietileno atÓxico, nÃo violado, que garanta a integridade do produto; com aspecto

caracterÍstico: cor, odor e sabor prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os

dados de identificaÇÃo do produto: marca; nome e endereÇo do fabricante; lista de

ingredientes; data -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

28/07/2021, às 17:15:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No lote (21) - MACARRAO DE ARROZ SEM OVOS TIPO PARAFUSO 500G o produto
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deve estar de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o

regulamento tÉcnico referente a alimentos para fins especiais;ingredientes: farinha de arroz,

corantes naturais de curcuma e urucum e emulsificantes (monoglicerÍdeos de Ácidos graxos

e monoestearato de propilenoglicol), sem ovos, sem colesterol, sem glÚten; informaÇÃo

nutricional mÍnima para cada porÇÃo de 80g (01 prato raso): valor energÉtico: 291 kcal

carboidratos: 64g proteÍnas: 5,6g gorduras totais: 1,4g gorduras saturadas: 0,5g gorduras

trans: 0g fibra alimentar: 1,0g colesterol e sÓdio 0mg; tempo de cozimento:

aproximadamente 09 a 12 minutos;embalado em saco resistente de polietileno atÓxico, nÃo

violado, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor

prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data - nenhum fornecedor foi

declarado vencedor.

 

    No dia 28/07/2021, às 15:14:17 horas, no lote (22) - MILHO VERDE - EMBALAGEM

PLÁSTICA SACHÊ 200G ingredientes: milho e Água.validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia

11/08/2021, às 16:45:54 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:45:54 horas, no lote (22) - MILHO VERDE - EMBALAGEM

PLÁSTICA SACHÊ 200G ingredientes: milho e Água.validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:54:34 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:54:34 horas, no lote (22) - MILHO VERDE - EMBALAGEM

PLÁSTICA SACHÊ 200G ingredientes: milho e Água.validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:49:31 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:49:31 horas, no lote (22) - MILHO VERDE - EMBALAGEM

PLÁSTICA SACHÊ 200G ingredientes: milho e Água.validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A

EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA
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COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA

PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A

APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O

DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:57:19 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:57:19 horas, no lote (22) - MILHO VERDE - EMBALAGEM

PLÁSTICA SACHÊ 200G ingredientes: milho e Água.validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da

alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:04:30 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:30 horas, no lote (22) - MILHO VERDE - EMBALAGEM

PLÁSTICA SACHÊ 200G ingredientes: milho e Água.validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração

foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:30 horas, no lote (22) - MILHO VERDE - EMBALAGEM

PLÁSTICA SACHÊ 200G ingredientes: milho e Água.validade mÍnima de 24 meses a partir

da data de entrega. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 244,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 15:15:14 horas, no lote (23) - OLEO DE CANOLA 900 ML

embalagem pet de 900 ml - produzido 100% a partir das sementes daflor de canola e um

oleo rico em omega 3 e omega 9 (gordurasmonoinsaturadas e poli-insaturadas; sem traÇos

de soja. rotulagem de acordo com a legislacao vigente; as embalagens nÃo deverao estar

amassadas oucom qualquer outro defeito rotulagem: de acordo com a legislacaovigente, nos

rotulos da embalagem primaria deverao estar impressosde forma clara e indelevel as

seguintes informacoes: identificacao doproduto inclusive a classificacao e a marca nome e

endereco dofabricante e data de fabricacao prazo de validade e peso liquido enumero de

registro no orgao competente. data de validade minima de o8 meses a contar da data de

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

seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021,

às 16:46:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/08/2021, às 16:46:22 horas, no lote (23) - OLEO DE CANOLA 900 ML

embalagem pet de 900 ml - produzido 100% a partir das sementes daflor de canola e um

oleo rico em omega 3 e omega 9 (gordurasmonoinsaturadas e poli-insaturadas; sem traÇos

de soja. rotulagem de acordo com a legislacao vigente; as embalagens nÃo deverao estar

amassadas oucom qualquer outro defeito rotulagem: de acordo com a legislacaovigente, nos

rotulos da embalagem primaria deverao estar impressosde forma clara e indelevel as

seguintes informacoes: identificacao doproduto inclusive a classificacao e a marca nome e

endereco dofabricante e data de fabricacao prazo de validade e peso liquido enumero de

registro no orgao competente. data de validade minima de o8 meses a contar da data de

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

o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a respectiva

documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido

em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração,

o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:54:41 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:54:41 horas, no lote (23) - OLEO DE CANOLA 900 ML

embalagem pet de 900 ml - produzido 100% a partir das sementes daflor de canola e um

oleo rico em omega 3 e omega 9 (gordurasmonoinsaturadas e poli-insaturadas; sem traÇos

de soja. rotulagem de acordo com a legislacao vigente; as embalagens nÃo deverao estar

amassadas oucom qualquer outro defeito rotulagem: de acordo com a legislacaovigente, nos

rotulos da embalagem primaria deverao estar impressosde forma clara e indelevel as

seguintes informacoes: identificacao doproduto inclusive a classificacao e a marca nome e

endereco dofabricante e data de fabricacao prazo de validade e peso liquido enumero de

registro no orgao competente. data de validade minima de o8 meses a contar da data de

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

seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:49:38 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:49:38 horas, no lote (23) - OLEO DE CANOLA 900 ML

embalagem pet de 900 ml - produzido 100% a partir das sementes daflor de canola e um

oleo rico em omega 3 e omega 9 (gordurasmonoinsaturadas e poli-insaturadas; sem traÇos

de soja. rotulagem de acordo com a legislacao vigente; as embalagens nÃo deverao estar

amassadas oucom qualquer outro defeito rotulagem: de acordo com a legislacaovigente, nos

rotulos da embalagem primaria deverao estar impressosde forma clara e indelevel as

seguintes informacoes: identificacao doproduto inclusive a classificacao e a marca nome e

endereco dofabricante e data de fabricacao prazo de validade e peso liquido enumero de

registro no orgao competente. data de validade minima de o8 meses a contar da data de
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entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o

seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA

COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA

COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA

PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A

APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS

INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO

DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O

DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:57:43 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:57:43 horas, no lote (23) - OLEO DE CANOLA 900 ML

embalagem pet de 900 ml - produzido 100% a partir das sementes daflor de canola e um

oleo rico em omega 3 e omega 9 (gordurasmonoinsaturadas e poli-insaturadas; sem traÇos

de soja. rotulagem de acordo com a legislacao vigente; as embalagens nÃo deverao estar

amassadas oucom qualquer outro defeito rotulagem: de acordo com a legislacaovigente, nos

rotulos da embalagem primaria deverao estar impressosde forma clara e indelevel as

seguintes informacoes: identificacao doproduto inclusive a classificacao e a marca nome e

endereco dofabricante e data de fabricacao prazo de validade e peso liquido enumero de

registro no orgao competente. data de validade minima de o8 meses a contar da data de

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

o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:04:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:37 horas, no lote (23) - OLEO DE CANOLA 900 ML

embalagem pet de 900 ml - produzido 100% a partir das sementes daflor de canola e um

oleo rico em omega 3 e omega 9 (gordurasmonoinsaturadas e poli-insaturadas; sem traÇos

de soja. rotulagem de acordo com a legislacao vigente; as embalagens nÃo deverao estar

amassadas oucom qualquer outro defeito rotulagem: de acordo com a legislacaovigente, nos

rotulos da embalagem primaria deverao estar impressosde forma clara e indelevel as

seguintes informacoes: identificacao doproduto inclusive a classificacao e a marca nome e

endereco dofabricante e data de fabricacao prazo de validade e peso liquido enumero de

registro no orgao competente. data de validade minima de o8 meses a contar da data de

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

seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE

QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:37 horas, no lote (23) - OLEO DE CANOLA 900 ML
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embalagem pet de 900 ml - produzido 100% a partir das sementes daflor de canola e um

oleo rico em omega 3 e omega 9 (gordurasmonoinsaturadas e poli-insaturadas; sem traÇos

de soja. rotulagem de acordo com a legislacao vigente; as embalagens nÃo deverao estar

amassadas oucom qualquer outro defeito rotulagem: de acordo com a legislacaovigente, nos

rotulos da embalagem primaria deverao estar impressosde forma clara e indelevel as

seguintes informacoes: identificacao doproduto inclusive a classificacao e a marca nome e

endereco dofabricante e data de fabricacao prazo de validade e peso liquido enumero de

registro no orgao competente. data de validade minima de o8 meses a contar da data de

entrega -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á

empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 1.300,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 15:25:06 horas, no lote (24) - PIPOCA DOCE DE 15G A 20G

validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada

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

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às 16:46:53 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:46:53 horas, no lote (24) - PIPOCA DOCE DE 15G A 20G

validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras foram

aprovadas pela setor responsável  e a respectiva documentação de habilitação foi analisada

e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-

se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia

11/08/2021, às 16:55:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:55:55 horas, no lote (24) - PIPOCA DOCE DE 15G A 20G

validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS

EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às

15:49:44 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:49:44 horas, no lote (24) - PIPOCA DOCE DE 15G A 20G

validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS

14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA

APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI

INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO CERTAME. POR

EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� -

PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO

TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
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TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:58:07 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:58:07 horas, no lote (24) - PIPOCA DOCE DE 15G A 20G

validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas

pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra

em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do

limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às

09:04:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:46 horas, no lote (24) - PIPOCA DOCE DE 15G A 20G

validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada

para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS

EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:46 horas, no lote (24) - PIPOCA DOCE DE 15G A 20G

validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o

valor R$ 1.675,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 15:25:33 horas, no lote (25) - PIRULITO SORTIDO 01KG pirulitos

sortido. pirulitos duros sabores abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente;

ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes

artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm

glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim;validade mÍnima

de 08 meses a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para:

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

pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às 16:47:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:47:24 horas, no lote (25) - PIRULITO SORTIDO 01KG pirulitos

sortido. pirulitos duros sabores abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente;

ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes

artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm

glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim;validade mÍnima

de 08 meses a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor

responsável  e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em

conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite
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estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:54:55

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:54:55 horas, no lote (25) - PIRULITO SORTIDO 01KG pirulitos

sortido. pirulitos duros sabores abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente;

ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes

artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm

glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim;validade mÍnima

de 08 meses a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS

EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às

15:49:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:49:51 horas, no lote (25) - PIRULITO SORTIDO 01KG pirulitos

sortido. pirulitos duros sabores abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente;

ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes

artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm

glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim;validade mÍnima

de 08 meses a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para:

arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A

PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA

APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI

INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO CERTAME. POR

EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� -

PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO

TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:58:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:58:41 horas, no lote (25) - PIRULITO SORTIDO 01KG pirulitos

sortido. pirulitos duros sabores abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente;

ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes

artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm

glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim;validade mÍnima

de 08 meses a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica

e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade

com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:04:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 17/08/2021, às 09:04:54 horas, no lote (25) - PIRULITO SORTIDO 01KG pirulitos

sortido. pirulitos duros sabores abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente;

ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes

artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm

glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim;validade mÍnima

de 08 meses a partir da data de fabricaÇÃo -  a situação do lote foi alterada para:

adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS

EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:04:54 horas, no lote (25) - PIRULITO SORTIDO 01KG pirulitos

sortido. pirulitos duros sabores abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente;

ingredientes: aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes

artificiais amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm

glÚten; informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim;validade mÍnima

de 08 meses a partir da data de fabricaÇÃo -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$

1.760,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 15:35:27 horas, no lote (26) - PIRULITOS SORTIDOS duros

sabores diversos: abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente; ingredientes:

aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes artificiais

amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm glÚten;

informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim; validade mÍnima de 06

meses a partir da data de fabricaÇÃo; pacote com no mÍnimo 400g -  a situação do lote foi

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

servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às 16:47:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:47:57 horas, no lote (26) - PIRULITOS SORTIDOS duros

sabores diversos: abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente; ingredientes:

aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes artificiais

amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm glÚten;

informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim; validade mÍnima de 06

meses a partir da data de fabricaÇÃo; pacote com no mÍnimo 400g -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras foram

aprovadas pela setor responsável  e a respectiva documentação de habilitação foi analisada

e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-

se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia

11/08/2021, às 16:55:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 11/08/2021, às 16:55:02 horas, no lote (26) - PIRULITOS SORTIDOS duros

sabores diversos: abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente; ingredientes:

aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes artificiais

amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm glÚten;

informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim; validade mÍnima de 06

meses a partir da data de fabricaÇÃo; pacote com no mÍnimo 400g -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU

TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia

13/08/2021, às 15:49:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:49:59 horas, no lote (26) - PIRULITOS SORTIDOS duros

sabores diversos: abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente; ingredientes:

aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes artificiais

amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm glÚten;

informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim; validade mÍnima de 06

meses a partir da data de fabricaÇÃo; pacote com no mÍnimo 400g -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021

ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI

PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA

FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO CERTAME. POR

EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� -

PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO

TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 08:59:01 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:59:01 horas, no lote (26) - PIRULITOS SORTIDOS duros

sabores diversos: abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente; ingredientes:

aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes artificiais

amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm glÚten;

informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim; validade mÍnima de 06

meses a partir da data de fabricaÇÃo; pacote com no mÍnimo 400g -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: As amostras  foram

aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi analisada e se

encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se

dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No dia

17/08/2021, às 09:05:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:05:02 horas, no lote (26) - PIRULITOS SORTIDOS duros
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sabores diversos: abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente; ingredientes:

aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes artificiais

amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm glÚten;

informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim; validade mÍnima de 06

meses a partir da data de fabricaÇÃo; pacote com no mÍnimo 400g -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU

TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:05:02 horas, no lote (26) - PIRULITOS SORTIDOS duros

sabores diversos: abacaxi, laranja, morango e uva coloridos artificialmente; ingredientes:

aÇÚcar, xarope de glicose, acidulante Ácido cÍtrico, aromatizantes e corantes artificiais

amarelo tartrazina, vermelho 40, amarelo crepÚsculo e azul brilhante; nÃo contÉm glÚten;

informaÇÃo sobre alergÊnicos: pode conter traÇos de amendoim; validade mÍnima de 06

meses a partir da data de fabricaÇÃo; pacote com no mÍnimo 400g -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI

com o valor R$ 3.195,00.

 

    No dia 28/07/2021, às 15:36:09 horas, no lote (27) - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA

ingredientes: Água gaseÍficada, aÇÚcar, extrato de noz de cola, cafeÍna, corante caramelo

iv, acidulante ins 338 e aroma natural; nÃo contÉm glÚten; validade de no mÍnimo 02 meses

a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No

dia 11/08/2021, às 16:48:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:48:28 horas, no lote (27) - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA

ingredientes: Água gaseÍficada, aÇÚcar, extrato de noz de cola, cafeÍna, corante caramelo

iv, acidulante ins 338 e aroma natural; nÃo contÉm glÚten; validade de no mÍnimo 02 meses

a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: As amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:55:12 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:55:12 horas, no lote (27) - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA

ingredientes: Água gaseÍficada, aÇÚcar, extrato de noz de cola, cafeÍna, corante caramelo

iv, acidulante ins 338 e aroma natural; nÃo contÉm glÚten; validade de no mÍnimo 02 meses

a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No dia 13/08/2021, às 15:50:45 horas, a situação do lote
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foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:50:45 horas, no lote (27) - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA

ingredientes: Água gaseÍficada, aÇÚcar, extrato de noz de cola, cafeÍna, corante caramelo

iv, acidulante ins 338 e aroma natural; nÃo contÉm glÚten; validade de no mÍnimo 02 meses

a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: NA DATA DE 29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA

CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE EIRELI PARA APRESENTAR A

CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A EMPRESA FOI INABILITADA E A

EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA

NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE

DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS, DE

ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia 17/08/2021, às 08:59:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 08:59:28 horas, no lote (27) - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA

ingredientes: Água gaseÍficada, aÇÚcar, extrato de noz de cola, cafeÍna, corante caramelo

iv, acidulante ins 338 e aroma natural; nÃo contÉm glÚten; validade de no mÍnimo 02 meses

a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: As amostras  foram aceitas pela área técnica e a

respectiva documentação de habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o

exigido em edital, e pelo valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela

administração, o declaro vencedor deste lote. No dia 17/08/2021, às 09:05:10 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:05:10 horas, no lote (27) - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA

ingredientes: Água gaseÍficada, aÇÚcar, extrato de noz de cola, cafeÍna, corante caramelo

iv, acidulante ins 338 e aroma natural; nÃo contÉm glÚten; validade de no mÍnimo 02 meses

a partir da data da entrega -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: A EMPRESA ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL,

INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:05:10 horas, no lote (27) - REFRIGERANTE 2L SABOR COLA

ingredientes: Água gaseÍficada, aÇÚcar, extrato de noz de cola, cafeÍna, corante caramelo

iv, acidulante ins 338 e aroma natural; nÃo contÉm glÚten; validade de no mÍnimo 02 meses

a partir da data da entrega -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa COMERCIAL FIORESE EIRELI com o valor R$ 428,35.

 

    No dia 28/07/2021, às 15:46:10 horas, no lote (28) - REFRIGERANTE JUNINHO DE
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200ML A 250ML validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação

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

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-08. No dia 11/08/2021, às 16:49:05 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:49:05 horas, no lote (28) - REFRIGERANTE JUNINHO DE

200ML A 250ML validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação

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

amostras foram aprovadas pela setor responsável  e a respectiva documentação de

habilitação foi analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo

valor negociado encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro

vencedor deste lote. No dia 11/08/2021, às 16:55:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 11/08/2021, às 16:55:19 horas, no lote (28) - REFRIGERANTE JUNINHO DE

200ML A 250ML validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação

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

ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AO PREÇO. No

dia 13/08/2021, às 15:50:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 13/08/2021, às 15:50:51 horas, no lote (28) - REFRIGERANTE JUNINHO DE

200ML A 250ML validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: NA DATA DE

29/07/2021 ÀS 14:56:19 A PREGOEIRA CONVOCOU A EMPRESA COMERCIAL FIORESE

EIRELI PARA APRESENTAR A CERTIDÃO DA JUNTA COMERCIAL, UMA VEZ QUE A

EMPRESA FOI INABILITADA E A EMPRESA FOI A UNICA PARTICIPANTE DO

CERTAME. POR EQUIVOCO A PREGOEIRA NÃO CITOU A APRESENTAÇÃO DA DO

ITEM 16.4.2 �F� - PROVA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INADIMPLIDOS PERANTE A

JUSTIÇA DO TRABALHO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE

DÉBITOS TRABALHISTAS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 12.440/2011. No dia

17/08/2021, às 09:00:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:00:53 horas, no lote (28) - REFRIGERANTE JUNINHO DE

200ML A 250ML validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação

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

amostras  foram aceitas pela área técnica e a respectiva documentação de habilitação foi

analisada e se encontra em conformidade com o exigido em edital, e pelo valor negociado

encontrar-se dentro do limite estimado pela administração, o declaro vencedor deste lote. No

dia 17/08/2021, às 09:05:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 17/08/2021, às 09:05:19 horas, no lote (28) - REFRIGERANTE JUNINHO DE
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200ML A 250ML validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  a situação

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

ATENDEU TODAS AS EXIGENCIAS DO EDITAL, INCLUSIVE QUANTO AOS PREÇOS.

 

    No dia 17/08/2021, às 09:05:19 horas, no lote (28) - REFRIGERANTE JUNINHO DE

200ML A 250ML validade de no mÍnimo 06 meses a partir da data da entrega -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa COMERCIAL

FIORESE EIRELI com o valor R$ 327,50.

 

    No dia 28/07/2021, às 17:05:24 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL FIORESE EIRELI, no lote (1)

- ACUCAR EM SACHE CAIXA COM 400 UNIDADES. O motivo da desclassificação foi:

VALOR ACIMA DA MEDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS.

 

    No dia 28/07/2021, às 17:12:39 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL FIORESE EIRELI, no lote

(11) - EXTRATO DE TOMATE 1020 A 1100G concentrado 100% natural; produto resultante

da concentraÇÃo da polpa de tomate por processo tecnolÓgico preparado com frutos

maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais, isento de sujidades e

fermentaÇÃo; ingredientes: tomate, aÇÚcar, sal, sem conservantes, ausÊncia de leveduras,

odor e sabores estranhos; sem vazamento, e outras alteraÇÕes; o produto deverÁ

apresentar validade mÍnima de 10 meses a partir da data de entrega; a embalagem deverÁ

conter externamente os dados de identificaÇÃo e procedÊncia, informaÇÃo nutricional,

nÚmero de lote, data de validade, quantidade do produto e nÚmero do registro. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA  MEDIA MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 28/07/2021, às 17:13:20 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE

OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL FIORESE EIRELI, no lote

(14) - GELATINA EM PO SEM ACUCAR 10 A 12G para ingestao controlada de aÇÚcares,

de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento

tÉcnico referente a alimentos para fins especiais; diversos sabores (abacaxi, morango, uva e

limÃo), acondicionada em caixas contendo de 10 a 12g; enriquecida com vitaminas a, c, d,

b1, b2, b3, b5, b6, b9 e b12; embalagem isenta de adulteraÇÕes ou contaminaÇÕes, devem

constar os ingredientes, tabela nutricional, a data da fabricaÇÃo, validade e nÚmero do lote;

validade mÍnima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MEDIA, MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 28/07/2021, às 17:15:11 horas, o Pregoeiro da licitação - ALEXANDRA DE
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OLIVEIRA VINCO - desclassificou o fornecedor - COMERCIAL FIORESE EIRELI, no lote

(21) - MACARRAO DE ARROZ SEM OVOS TIPO PARAFUSO 500G o produto deve estar

de acordo com a portaria nº 29 de 13 de janeiro de 1998, anvisa, que aprova o regulamento

tÉcnico referente a alimentos para fins especiais;ingredientes: farinha de arroz, corantes

naturais de curcuma e urucum e emulsificantes (monoglicerÍdeos de Ácidos graxos e

monoestearato de propilenoglicol), sem ovos, sem colesterol, sem glÚten; informaÇÃo

nutricional mÍnima para cada porÇÃo de 80g (01 prato raso): valor energÉtico: 291 kcal

carboidratos: 64g proteÍnas: 5,6g gorduras totais: 1,4g gorduras saturadas: 0,5g gorduras

trans: 0g fibra alimentar: 1,0g colesterol e sÓdio 0mg; tempo de cozimento:

aproximadamente 09 a 12 minutos;embalado em saco resistente de polietileno atÓxico, nÃo

violado, que garanta a integridade do produto; com aspecto caracterÍstico: cor, odor e sabor

prÓprio; a embalagem deverÁ conter externamente os dados de identificaÇÃo do produto:

marca; nome e endereÇo do fabricante; lista de ingredientes; data. O motivo da

desclassificação foi: VALOR ACIMA DA MEDIA, MESMO APÓS NEGOCIAÇÃO DE

PREÇOS.

 

    No dia 24/08/2021, às 14:16:59 horas, a autoridade competente da licitação - JOAO

PAULO SCHETTINO MINETI - 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.

 

ALEXANDRA DE OLIVEIRA VINCO

Pregoeiro da disputa

 

JOAO PAULO SCHETTINO MINETI

Autoridade Competente

 

VAUNEIDI MARIA PETERLE

Membro Equipe Apoio
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