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Pregão Eletrônico

989073.122019 .6199 .4237 .17521248

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00012/2019 (SRP) 

Às 09:03 horas do dia 04 de julho de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 1.563 de 07/01/2019, em atendimento às disposições contidas na
Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 98, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00012/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Formalização de ata
de registro de preços visando a eventual aquisição de cestas básicas, objetivando atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Assistência Social.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: CESTA DOMESTICA
Descrição Complementar: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I do edital).
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.600 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 162,2000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA -, pelo melhor lance de R$ 117,8000
e a quantidade de 3.600 UNIDADE .

Item: 2
Descrição: CESTA DOMESTICA
Descrição Complementar: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I do edital). COTA DE 25% DO ITEM 01
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.200 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 162,2000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA -, pelo melhor lance de R$ 117,8000
e a quantidade de 1.200 UNIDADE .

Histórico
Item: 1 - CESTA DOMESTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
08.265.264/0001-89 FORTHE LUX

COMERCIO E
SERVICO LTDA

Não Não 3.600 R$ 136,5000 R$ 491.400,0000 03/07/2019
17:25:36

Marca: FORTHE LUX 
Fabricante: FORTHE LUX 
Modelo / Versão: DOURADOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELAÇÃO DE MARCAS: AÇUCAR: ESTRELA ARROZ: PANTANAL
FEIJÃO:TRINDADE FUBÁ:DONANA LEITE EM PÓ: ROMANO MACARRÃO:ARAGUAIA ÓLEO: CONCORDIA SAL: 5
ESTRELAS CHARQUE: CORTEZ

01.205.306/0001-47 COMERCIO E
INDUSTRIA DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
RS LTDA -

Sim Sim 3.600 R$ 155,0000 R$ 558.000,0000 27/06/2019
21:03:55

Marca: ESTRELA,GUARUJA,DON, 
Fabricante: ............ 
Modelo / Versão: CESTA DOMESTICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA, contendo: AÇÚCAR CRISTAL - Produto de primeira
linha, acondicionado em embalagem de 2 kg; confeccionada em material plástico resistente, contendo informações
do fabricante e data de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Quantidade: 02 pacote. ARROZ, PACOTE COM 5KG - Branco, classe longo fino (agulhinha), tipo 1.
Acondicionado em embalagem plástica resistente de 5 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca
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do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas
ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros insetos).
Produto deverá ter registro do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 pacotes. FEIJÃO
- Novo, carioquinha, tipo 01, acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do
produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e
outros insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não devem apresentar
cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 04 pacotes. FUBÁ DE MILHO - Acondicionado em embalagem de 1kg, em
plástico resistente com informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem.
Deve estar seco e bem solto no pacote; cor amarela uniforme; não ter manchas de cor preta, azulada ou
esverdeada e cheiro azedo. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Quantidade: 01 pacote.
LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem de 1 kg,
confeccionada em embalagem plástica ou lata, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação
dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar
amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar
com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O
leite deve desmanchar facilmente na água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela
forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. MACARRÃO - Tipo espaguete, com
ovos. Acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza
(mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos);
devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.Quantidade: 02 pacotes. ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de
plástico, contendo 900ml. Contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de validade. O
produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. SAL -
Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo no corpo da embalagem informações do
fabricante e data de vencimento. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Quantidade: 01 pacote. CHARQUE À VÁCUO - carne bovina, apresentação charque, dianteira, tradicional, em
pedaços. Acondicionado em pacote de 500 gramas. Características adicionais: 1ª Qualidade, de consistência firme,
com cheiro, cor e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos. Validade mínima de
120 dias em temperatura ambiente. Embalagem confeccionada em filme PVC ou saco plástico transparente, a
vácuo, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, marca do fabricante, prazo de
validade, data de fabricação, marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA nº304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº 105 de 19/05/99. A embalagem
secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Quantidade: 02 pacotes.

04.560.022/0001-67 CLAUDIO
BARBOSA
EIRELI

Sim Sim 3.600 R$ 155,5000 R$ 559.800,0000 03/07/2019
16:32:57

Marca: sonora,guaruja,yaman 
Fabricante: ...................................... 
Modelo / Versão: CESTA DOMESTICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA, contendo: AÇÚCAR CRISTAL - Produto de primeira
linha, acondicionado em embalagem de 2 kg; confeccionada em material plástico resistente, contendo informações
do fabricante e data de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Quantidade: 02 pacote.MARCA SONORA ARROZ, PACOTE COM 5KG - Branco, classe longo fino (agulhinha),
tipo 1. Acondicionado em embalagem plástica resistente de 5 kg, contendo na embalagem identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar manchas escuras, brancas,
avermelhadas ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros
insetos). Produto deverá ter registro do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02
pacotes.MARCA GUARUJÁ FEIJÃO - Novo, carioquinha, tipo 01, acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso líquido. Não devem
conter perfurações (carunchos e outros insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho
brotando; não devem apresentar cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 04 pacotes.MARCA YAMANARY FUBÁ DE
MILHO - Acondicionado em embalagem de 1kg, em plástico resistente com informações do fabricante, ingredientes
e data de vencimento estampado na embalagem. Deve estar seco e bem solto nopacote; cor amarela uniforme;
não ter manchas de cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. O produto deverá ter registro no Ministério
da Agricultura. Quantidade: 01 pacote.MARCA DONANA LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo
ser modificado. Acondicionado em embalagem de 1 kg, confeccionada em embalagem plástica ou lata, original de
fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de
vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter
perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não
deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; deve
estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas
escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Quantidade: 02 unidades.MARCA ITAMBÉ MACARRÃO - Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em
embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); não devem estar com
cheiro de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos); devem estar inteiros e firmes,
sem pó branco solto no pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Quantidade: 02 pacotes.MARCA DALLAS ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de plástico, contendo
900ml. Contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de validade. O produto deve ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades.MARCA CONCORDIA SAL -
Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo no corpo da embalagem informações do
fabricante e data de vencimento. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Quantidade: 01 pacote.MARCA MARLIN CHARQUE À VÁCUO - carne bovina, apresentação charque, dianteira,
tradicional, em pedaços. Acondicionado em pacote de 500 gramas. Características adicionais: 1ª Qualidade, de
consistência firme, com cheiro, cor e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos.
Validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente. Embalagem confeccionada em filme PVC ou saco plástico
transparente, a vácuo, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, marca do
fabricante, prazo de validade, data de fabricação, marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA nº304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº 105 de
19/05/99. A embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Quantidade: 02
pacotes.MARCA SIMENTAL.

18.853.815/0001-89 TSS
TRANSPORTES
COMERCIO

Sim Sim 3.600 R$ 162,1000 R$ 583.560,0000 01/07/2019
15:19:36
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IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
EIRELI
Marca: FARTURÃO 
Fabricante: FARTURÃO 
Modelo / Versão: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I d 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I do edital).

32.605.118/0001-30 COMERCIAL
DE
ALIMENTOS
ZAFIRA -
EIRELI

Sim Sim 3.600 R$ 162,2000 R$ 583.920,0000 21/06/2019
15:42:41

Marca: ZAFIRA 
Fabricante: ZAFIRA 
Modelo / Versão: ZAFIRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA, contendo: AÇÚCAR CRISTAL - Produto de primeira
linha, acondicionado em embalagem de 2 kg; confeccionada em material plástico resistente, contendo informações
do fabricante e data de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Quantidade: 02 pacote. ARROZ, PACOTE COM 5KG - Branco, classe longo fino (agulhinha), tipo 1.
Acondicionado em embalagem plástica resistente de 5 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas
ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros insetos).
Produto deverá ter registro do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 pacotes. FEIJÃO
- Novo, carioquinha, tipo 01, acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do
produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e
outros insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não devem apresentar
cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 04 pacotes. FUBÁ DE MILHO - Acondicionado em embalagem de 1kg, em
plástico resistente com informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem.
Deve estar seco e bem solto no pacote; cor amarela uniforme; não ter manchas de cor preta, azulada ou
esverdeada e cheiro azedo. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Quantidade: 01 pacote.
LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem de 1 kg,
confeccionada em embalagem plástica ou lata, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação
dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar
amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar
com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O
leite deve desmanchar facilmente na água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela
forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. MACARRÃO - Tipo espaguete, com
ovos. Acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza
(mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos);
devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 pacotes. ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de
plástico, contendo 900ml. Contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de validade. O
produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. SAL -
Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo no corpo da embalagem informações do
fabricante e data de vencimento. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Quantidade: 01 pacote. CHARQUE À VÁCUO - carne bovina, apresentação charque, dianteira, tradicional, em
pedaços. Acondicionado em pacote de 500 gramas. Características adicionais: 1ª Qualidade, de consistência firme,
com cheiro, cor e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos. Validade mínima de
120 dias em temperatura ambiente. Embalagem confeccionada em filme PVC ou saco plástico transparente, a
vácuo, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, marca do fabricante, prazo de
validade, data de fabricação, marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA nº304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº 105 de 19/05/99. A embalagem
secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Quantidade: 02 pacotes.

08.808.811/0001-25 PONTTO
ONLINE
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 3.600 R$ 162,2000 R$ 583.920,0000 02/07/2019
18:21:02

Marca: Propria 
Fabricante: Propria 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I do edital).

12.706.257/0001-42 STS
COMERCIO
VAREJISTA
LTDA

Sim Sim 3.600 R$ 180,0000 R$ 648.000,0000 03/07/2019
16:53:47

Marca: STS 
Fabricante: STS 
Modelo / Versão: STS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I do edital).

06.252.403/0001-04 BIG
MERCEARIA
LTDA

Sim Sim 3.600 R$ 300,0000 R$ 1.080.000,0000 03/07/2019
16:00:53

Marca: CESTA DOMESTICA 
Fabricante: CESTA DOMESTICA 
Modelo / Versão: CESTA DOMESTICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA, contendo: AÇÚCAR CRISTAL - Produto de primeira
linha, acondicionado em embalagem de 2 kg; confeccionada em material plástico resistente, contendo informações
do fabricante e data de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Quantidade: 02 pacote. ARROZ, PACOTE COM 5KG - Branco, classe longo fino (agulhinha), tipo 1.
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Acondicionado em embalagem plástica resistente de 5 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas
ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros insetos).
Produto deverá ter registro do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 pacotes. FEIJÃO
- Novo, carioquinha, tipo 01, acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do
produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e
outros insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não devem apresentar
cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 04 pacotes. FUBÁ DE MILHO - Acondicionado em embalagem de 1kg, em
plástico resistente com informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem.
Deve estar seco e bem solto no pacote; cor amarela uniforme; não ter manchas de cor preta, azulada ou
esverdeada e cheiro azedo. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Quantidade: 01 pacote.
LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem de 1 kg,
confeccionada em embalagem plástica ou lata, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação
dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar
amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar
com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O
leite deve desmanchar facilmente na água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela
forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. MACARRÃO - Tipo espaguete, com
ovos. Acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza
(mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos);
devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 pacotes. ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de
plástico, contendo 900ml. Contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de validade. O
produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. SAL -
Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo no corpo da embalagem informações do
fabricante e data de vencimento. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Quantidade: 01 pacote. CHARQUE À VÁCUO - carne bovina, apresentação charque, dianteira, tradicional, em
pedaços. Acondicionado em pacote de 500 gramas. Características adicionais: 1ª Qualidade, de consistência firme,
com cheiro, cor e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos. Validade mínima de
120 dias em temperatura ambiente. Embalagem confeccionada em filme PVC ou saco plástico transparente, a
vácuo, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, marca do fabricante, prazo de
validade, data de fabricação, marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA nº304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº 105 de 19/05/99. A embalagem
secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Quantidade: 02 pacotes.

06.298.377/0001-55 I.A.
CAMPAGNA
JUNIOR & CIA.
LTDA

Sim Sim 3.600 R$ 1.000,0000 R$ 3.600.000,0000 03/07/2019
18:29:13

Marca: IA 
Fabricante: IA 
Modelo / Versão: IA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I do edital).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 06.298.377/0001-55 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 300,0000 06.252.403/0001-04 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 180,0000 12.706.257/0001-42 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 162,2000 08.808.811/0001-25 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 162,2000 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 162,1000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 155,5000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 155,0000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 136,5000 08.265.264/0001-89 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 136,4800 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:08:45:030
R$ 136,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:09:04:500
R$ 135,0000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:09:59:580
R$ 134,9000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:10:18:973
R$ 134,9000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:10:35:740
R$ 134,7000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:11:00:630
R$ 134,6000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:11:13:413
R$ 134,2000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:11:32:210
R$ 134,1000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:11:47:290
R$ 134,0000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:11:53:573
R$ 159,0000 08.808.811/0001-25 04/07/2019 09:11:55:230
R$ 133,9900 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:12:07:150
R$ 133,9000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:12:14:200
R$ 133,9800 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:12:21:670
R$ 133,8900 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:12:41:670
R$ 133,0000 08.265.264/0001-89 04/07/2019 09:12:55:670
R$ 133,7000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:12:59:687
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R$ 133,7000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:13:12:470
R$ 132,9500 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:13:32:190
R$ 132,0000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:13:37:000
R$ 132,9000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:13:50:783
R$ 132,8900 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:14:35:160
R$ 131,5000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:14:37:817
R$ 131,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:14:45:380
R$ 131,0000 08.265.264/0001-89 04/07/2019 09:14:49:163
R$ 132,1500 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:15:18:820
R$ 130,2000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:15:18:960
R$ 129,0000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:15:30:227
R$ 128,7000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:15:40:103
R$ 127,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:15:59:683
R$ 130,0000 08.265.264/0001-89 04/07/2019 09:16:04:120
R$ 126,0000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:16:46:093
R$ 124,0000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:16:54:420
R$ 123,9000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:17:22:297
R$ 127,0000 08.265.264/0001-89 04/07/2019 09:17:41:377
R$ 159,0000 06.252.403/0001-04 04/07/2019 09:17:54:520
R$ 123,5000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:18:22:990
R$ 123,8000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:18:27:317
R$ 122,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:18:44:757
R$ 165,0000 12.706.257/0001-42 04/07/2019 09:19:15:663
R$ 121,8000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:19:15:853
R$ 121,5000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:19:27:930
R$ 121,0000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:19:38:870
R$ 120,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:19:55:700
R$ 119,5000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:20:15:857
R$ 119,9000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:20:21:590
R$ 119,0000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:20:45:030
R$ 118,5000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:21:15:390
R$ 118,2000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:22:22:693
R$ 118,8700 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:22:22:710
R$ 118,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:22:43:523
R$ 117,9000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:23:40:963
R$ 117,8000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:24:25:297
R$ 118,8500 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:25:36:520
R$ 200,0000 06.298.377/0001-55 04/07/2019 09:25:36:533
R$ 135,0000 06.298.377/0001-55 04/07/2019 09:26:23:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 04/07/2019
09:06:52 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

04/07/2019
09:12:06 Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2019 09:22:06.

Encerrado 04/07/2019
09:27:17 Item encerrado

Aceite 04/07/2019
09:49:36

Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47, pelo melhor lance de R$
117,8000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/07/2019
09:55:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

04/07/2019
10:54:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

12/07/2019
09:21:51

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

12/07/2019
10:41:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47.

Habilitado 12/07/2019
11:06:40

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS RS LTDA - - CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item
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Item: 2 - CESTA DOMESTICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
08.265.264/0001-89 FORTHE LUX

COMERCIO E
SERVICO LTDA

Não Não 1.200 R$ 136,5000 R$ 163.800,0000 03/07/2019
17:25:36

Marca: FORTHE LUX 
Fabricante: FORTHE LUX 
Modelo / Versão: DOURADOS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RELAÇÃO DE MARCAS: AÇUCAR: ESTRELA ARROZ: PANTANAL
FEIJÃO:TRINDADE FUBÁ:DONANA LEITE EM PÓ: ROMANO MACARRÃO:ARAGUAIA ÓLEO: CONCORDIA SAL: 5
ESTRELAS CHARQUE: CORTEZ

01.205.306/0001-47 COMERCIO E
INDUSTRIA DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS
RS LTDA -

Sim Sim 1.200 R$ 155,0000 R$ 186.000,0000 27/06/2019
21:03:55

Marca: ESTRELA,GUARUJA,DON, 
Fabricante: ........... 
Modelo / Versão: CESTA DOMESTICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA, contendo: AÇÚCAR CRISTAL - Produto de primeira
linha, acondicionado em embalagem de 2 kg; confeccionada em material plástico resistente, contendo informações
do fabricante e data de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Quantidade: 02 pacote. ARROZ, PACOTE COM 5KG - Branco, classe longo fino (agulhinha), tipo 1.
Acondicionado em embalagem plástica resistente de 5 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas
ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros insetos).
Produto deverá ter registro do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 pacotes. FEIJÃO
- Novo, carioquinha, tipo 01, acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do
produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e
outros insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não devem apresentar
cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 04 pacotes. FUBÁ DE MILHO - Acondicionado em embalagem de 1kg, em
plástico resistente com informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem.
Deve estar seco e bem solto no pacote; cor amarela uniforme; não ter manchas de cor preta, azulada ou
esverdeada e cheiro azedo. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Quantidade: 01 pacote.
LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem de 1 kg,
confeccionada em embalagem plástica ou lata, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação
dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar
amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar
com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O
leite deve desmanchar facilmente na água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela
forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. MACARRÃO - Tipo espaguete, com
ovos. Acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza
(mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos);
devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde.Quantidade: 02 pacotes. ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de
plástico, contendo 900ml. Contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de validade. O
produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. SAL -
Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo no corpo da embalagem informações do
fabricante e data de vencimento. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Quantidade: 01 pacote. CHARQUE À VÁCUO - carne bovina, apresentação charque, dianteira, tradicional, em
pedaços. Acondicionado em pacote de 500 gramas. Características adicionais: 1ª Qualidade, de consistência firme,
com cheiro, cor e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos. Validade mínima de
120 dias em temperatura ambiente. Embalagem confeccionada em filme PVC ou saco plástico transparente, a
vácuo, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, marca do fabricante, prazo de
validade, data de fabricação, marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA nº304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº 105 de 19/05/99. A embalagem
secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Quantidade: 02 pacotes.

04.560.022/0001-67 CLAUDIO
BARBOSA
EIRELI

Sim Sim 1.200 R$ 155,5000 R$ 186.600,0000 03/07/2019
16:32:57

Marca: sonora,guaruja,yaman 
Fabricante: .................................................. 
Modelo / Versão: CESTA DOMESTICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA, contendo: AÇÚCAR CRISTAL - Produto de primeira
linha, acondicionado em embalagem de 2 kg; confeccionada em material plástico resistente, contendo informações
do fabricante e data de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Quantidade: 02 pacote.MARCA SONORA ARROZ, PACOTE COM 5KG - Branco, classe longo fino (agulhinha),
tipo 1. Acondicionado em embalagem plástica resistente de 5 kg, contendo na embalagem identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar manchas escuras, brancas,
avermelhadas ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros
insetos). Produto deverá ter registro do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02
pacotes.MARCA GUARUJÁ FEIJÃO - Novo, carioquinha, tipo 01, acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na
embalagem identificação do produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso líquido. Não devem
conter perfurações (carunchos e outros insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho
brotando; não devem apresentar cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. O produto deverá ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 04 pacotes.MARCA YAMANARY FUBÁ DE
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MILHO - Acondicionado em embalagem de 1kg, em plástico resistente com informações do fabricante, ingredientes
e data de vencimento estampado na embalagem. Deve estar seco e bem solto nopacote; cor amarela uniforme;
não ter manchas de cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. O produto deverá ter registro no Ministério
da Agricultura. Quantidade: 01 pacote.MARCA DONANA LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo
ser modificado. Acondicionado em embalagem de 1 kg, confeccionada em embalagem plástica ou lata, original de
fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de
vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter
perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não
deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; deve
estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas
escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Quantidade: 02 unidades.MARCA ITAMBÉ MACARRÃO - Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em
embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e
peso líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); não devem estar com
cheiro de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos); devem estar inteiros e firmes,
sem pó branco solto no pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Quantidade: 02 pacotes.MARCA DALLAS ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de plástico, contendo
900ml. Contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de validade. O produto deve ter
registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades.MARCA CONCORDIA SAL -
Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo no corpo da embalagem informações do
fabricante e data de vencimento. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Quantidade: 01 pacote.MARCA MARLIN CHARQUE À VÁCUO - carne bovina, apresentação charque, dianteira,
tradicional, em pedaços. Acondicionado em pacote de 500 gramas. Características adicionais: 1ª Qualidade, de
consistência firme, com cheiro, cor e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos.
Validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente. Embalagem confeccionada em filme PVC ou saco plástico
transparente, a vácuo, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, marca do
fabricante, prazo de validade, data de fabricação, marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do
Ministério da Agricultura, DIPOA nº304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº 105 de
19/05/99. A embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Quantidade: 02
pacotes.MARCA SIMENTAL.

18.853.815/0001-89 TSS
TRANSPORTES
COMERCIO
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO
EIRELI

Sim Sim 1.200 R$ 162,1000 R$ 194.520,0000 01/07/2019
15:19:36

Marca: FARTURAO 
Fabricante: FARTURÃO 
Modelo / Versão: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I d 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I do edital). COTA
DE 25% DO ITEM 01

32.605.118/0001-30 COMERCIAL
DE
ALIMENTOS
ZAFIRA -
EIRELI

Sim Sim 1.200 R$ 162,2000 R$ 194.640,0000 21/06/2019
15:42:41

Marca: ZAFIRA 
Fabricante: ZAFIRA 
Modelo / Versão: ZAFIRA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FEIJÃO - Novo, carioquinha, tipo 01, acondicionado em embalagem
de 1 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso
líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e outros insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo),
muchos e sem brilho brotando; não devem apresentar cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. O
produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 04 pacotes. FUBÁ
DE MILHO - Acondicionado em embalagem de 1kg, em plástico resistente com informações do fabricante,
ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem. Deve estar seco e bem solto no pacote; cor amarela
uniforme; não ter manchas de cor preta, azulada ou esverdeada e cheiro azedo. O produto deverá ter registro no
Ministério da Agricultura. Quantidade: 01 pacote. LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser
modificado. Acondicionado em embalagem de 1 kg, confeccionada em embalagem plástica ou lata, original de
fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de
vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter
perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não
deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O leite deve desmanchar facilmente na água; deve
estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas
escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Quantidade: 02 unidades. MACARRÃO - Tipo espaguete, com ovos. Acondicionado em embalagem de 1 kg,
contendo na embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não
devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza (mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não
devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos); devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no
pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02
pacotes. ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de plástico, contendo 900ml. Contendo no corpo da
embalagem informações do fabricante e data de validade. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. SAL - Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1
Kg, contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de vencimento. O produto deve ter registro
no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 01 pacote. CHARQUE À VÁCUO - carne bovina,
apresentação charque, dianteira, tradicional, em pedaços. Acondicionado em pacote de 500 gramas. Características
adicionais: 1ª Qualidade, de consistência firme, com cheiro, cor e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas,
larvas e materiais estranhos. Validade mínima de 120 dias em temperatura ambiente. Embalagem confeccionada
em filme PVC ou saco plástico transparente, a vácuo, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no
SIF, SIE ou SIM, marca do fabricante, prazo de validade, data de fabricação, marcas e carimbos oficiais de acordo
com as Portarias do Ministério da Agricultura, DIPOA nº304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da
ANVISA nº 105 de 19/05/99. A embalagem secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos.
Quantidade: 02 pacotes.

08.808.811/0001-25 PONTTO
ONLINE

Sim Sim 1.200 R$ 162,2000 R$ 194.640,0000 02/07/2019
18:21:02
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COMERCIAL
EIRELI
Marca: Propria 
Fabricante: Propria 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I do edital). COTA
DE 25% DO ITEM 01

12.706.257/0001-42 STS
COMERCIO
VAREJISTA
LTDA

Sim Sim 1.200 R$ 180,0000 R$ 216.000,0000 03/07/2019
16:53:47

Marca: STS 
Fabricante: STS 
Modelo / Versão: STS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I do edital). COTA
DE 25% DO ITEM 01

06.252.403/0001-04 BIG
MERCEARIA
LTDA

Sim Sim 1.200 R$ 300,0000 R$ 360.000,0000 03/07/2019
16:00:53

Marca: CESTA DOMESTICA 
Fabricante: CESTA DOMESTICA 
Modelo / Versão: CESTA DOMESTICA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTA BÁSICA, contendo: AÇÚCAR CRISTAL - Produto de primeira
linha, acondicionado em embalagem de 2 kg; confeccionada em material plástico resistente, contendo informações
do fabricante e data de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da
Saúde. Quantidade: 02 pacote. ARROZ, PACOTE COM 5KG - Branco, classe longo fino (agulhinha), tipo 1.
Acondicionado em embalagem plástica resistente de 5 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca
do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar manchas escuras, brancas, avermelhadas
ou esverdeadas, não deve estar com sabor ardido e nem apresentar perfurações (carunchos e outros insetos).
Produto deverá ter registro do Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 pacotes. FEIJÃO
- Novo, carioquinha, tipo 01, acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do
produto, marca do fabricante, safra, prazo de validade e peso líquido. Não devem conter perfurações (carunchos e
outros insetos); não devem estar esbranquiçados (mofo), muchos e sem brilho brotando; não devem apresentar
cheiro estranho (inseticida), quando o pacote for aberto. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura
e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 04 pacotes. FUBÁ DE MILHO - Acondicionado em embalagem de 1kg, em
plástico resistente com informações do fabricante, ingredientes e data de vencimento estampado na embalagem.
Deve estar seco e bem solto no pacote; cor amarela uniforme; não ter manchas de cor preta, azulada ou
esverdeada e cheiro azedo. O produto deverá ter registro no Ministério da Agricultura. Quantidade: 01 pacote.
LEITE EM PÓ - Integral, solúvel, instantâneo, não podendo ser modificado. Acondicionado em embalagem de 1 kg,
confeccionada em embalagem plástica ou lata, original de fábrica, contendo no corpo da embalagem, especificação
dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento. Se embalado em lata, esta não deve estar
amassada, enferrujada ou estufada; não deve conter perfurações, principalmente nas emendas; não deve soltar ar
com cheiro azedo ou podre, quando abertos; não deve apresentar mancha escura e ferrugem na parte interna. O
leite deve desmanchar facilmente na água; deve estar seco e solto; não deve apresentar cor alaranjada ou amarela
forte, cheiro azedo ou rançoso, manchas escuras ou esverdeadas (mofo). O produto devera ter registro no
Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. MACARRÃO - Tipo espaguete, com
ovos. Acondicionado em embalagem de 1 kg, contendo na embalagem identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade e peso líquido. Não devem apresentar cor esverdeada com pontos brancos e cinza
(mofo); não devem estar com cheiro de mofo; não devem estar com perfurações (carunchos e outros insetos);
devem estar inteiros e firmes, sem pó branco solto no pacote. O produto deverá ter registro no Ministério da
Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 pacotes. ÓLEO DE SOJA - acondicionado em embalagem de
plástico, contendo 900ml. Contendo no corpo da embalagem informações do fabricante e data de validade. O
produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde. Quantidade: 02 unidades. SAL -
Refinado, iodado. Acondicionado em embalagem de 1 Kg, contendo no corpo da embalagem informações do
fabricante e data de vencimento. O produto deve ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.
Quantidade: 01 pacote. CHARQUE À VÁCUO - carne bovina, apresentação charque, dianteira, tradicional, em
pedaços. Acondicionado em pacote de 500 gramas. Características adicionais: 1ª Qualidade, de consistência firme,
com cheiro, cor e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas, larvas e materiais estranhos. Validade mínima de
120 dias em temperatura ambiente. Embalagem confeccionada em filme PVC ou saco plástico transparente, a
vácuo, com rótulo contendo identificação da empresa, registro no SIF, SIE ou SIM, marca do fabricante, prazo de
validade, data de fabricação, marcas e carimbos oficiais de acordo com as Portarias do Ministério da Agricultura,
DIPOA nº304 de 22/04/96 e nº 145 de 22/04/98 e da Resolução da ANVISA nº 105 de 19/05/99. A embalagem
secundária deve ser em monoblocos plásticos brancos e limpos. Quantidade: 02 pacotes.

06.298.377/0001-55 I.A.
CAMPAGNA
JUNIOR & CIA.
LTDA

Sim Sim 1.200 R$ 1.000,0000 R$ 1.200.000,0000 03/07/2019
18:29:13

Marca: IA 
Fabricante: IA 
Modelo / Versão: IA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conforme descrito na Proposta de Preços (Anexo I do edital). COTA
DE 25% DO ITEM 01

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.000,0000 06.298.377/0001-55 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 300,0000 06.252.403/0001-04 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 180,0000 12.706.257/0001-42 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 162,2000 08.808.811/0001-25 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 162,2000 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 162,1000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:03:35:040



12/07/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 9/11

R$ 155,5000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 155,0000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 136,5000 08.265.264/0001-89 04/07/2019 09:03:35:040
R$ 136,4800 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:09:04:280
R$ 136,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:09:19:843
R$ 135,0000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:10:14:817
R$ 134,9000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:10:29:817
R$ 134,8000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:10:45:333
R$ 134,7000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:10:56:880
R$ 134,6000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:11:34:570
R$ 134,2000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:11:47:290
R$ 159,0000 08.808.811/0001-25 04/07/2019 09:12:05:870
R$ 134,0000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:12:15:370
R$ 133,9800 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:12:33:793
R$ 133,5000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:12:50:967
R$ 133,0000 08.265.264/0001-89 04/07/2019 09:13:17:063
R$ 132,0000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:13:23:157
R$ 133,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:13:28:690
R$ 132,9500 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:13:59:567
R$ 131,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:14:23:253
R$ 133,9700 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:14:32:037
R$ 131,5000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:14:45:380
R$ 132,9900 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:14:52:180
R$ 131,5000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:15:18:820
R$ 130,2000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:15:30:370
R$ 129,0000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:15:40:853
R$ 127,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:16:10:120
R$ 128,8000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:16:18:170
R$ 126,0000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:16:39:013
R$ 124,0000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:17:01:670
R$ 123,9000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:17:30:250
R$ 159,0000 06.252.403/0001-04 04/07/2019 09:18:08:707
R$ 123,5000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:18:31:380
R$ 123,5000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:18:35:867
R$ 122,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:19:15:663
R$ 121,8000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:19:28:307
R$ 123,1000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:19:30:040
R$ 121,5000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:20:00:137
R$ 120,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:20:07:497
R$ 121,0000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:20:08:013
R$ 165,0000 12.706.257/0001-42 04/07/2019 09:20:25:420
R$ 119,5000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:20:27:983
R$ 119,0000 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:20:52:937
R$ 118,5000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:21:35:050
R$ 118,2000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:21:50:927
R$ 118,8700 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:22:44:227
R$ 118,0000 04.560.022/0001-67 04/07/2019 09:22:52:367
R$ 117,9000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:23:34:590
R$ 117,8000 01.205.306/0001-47 04/07/2019 09:24:57:173
R$ 200,0000 06.298.377/0001-55 04/07/2019 09:25:41:893
R$ 118,8500 18.853.815/0001-89 04/07/2019 09:25:53:253
R$ 135,0000 06.298.377/0001-55 04/07/2019 09:26:40:820
R$ 132,9800 06.298.377/0001-55 04/07/2019 09:27:08:540
R$ 132,9700 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:43:55:983
R$ 132,9600 32.605.118/0001-30 04/07/2019 09:44:16:110
R$ 132,9500 06.298.377/0001-55 04/07/2019 09:45:56:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações
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Aberto 04/07/2019
09:07:43

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

04/07/2019
09:12:06 Batida iminente. Data/hora iminência: 04/07/2019 09:22:06.

Encerrado 04/07/2019
09:47:20 Item encerrado

Aceite 04/07/2019
09:49:41

Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47, pelo melhor lance de R$
117,8000.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

04/07/2019
09:55:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47.

Encerramento do prazo
de Convocação - Anexo

04/07/2019
11:21:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47.

Habilitado 12/07/2019
11:06:40

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS RS LTDA - - CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 04/07/2019
09:04:40

Bom dia licitantes, declaro aberta à sessão.

Pregoeiro 04/07/2019
09:07:03

Iniciada a etapa de lances.

Pregoeiro 04/07/2019
09:07:15

Vale ressaltar que as especificações dos produtos estão discriminadas no anexo II do
edital, e deverão ser respeitadas na entrega, conforme item 1.3 do edital.

Sistema 04/07/2019
09:12:06

O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 09:22 de 04/07/2019, após isso
entrará(ão) no encerramento aleatório.

Sistema 04/07/2019
09:47:37

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro 04/07/2019

09:54:53
Para COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA - - Solicito que

empresa encaminhe APENAS A PROPOSTA E AS DECLARAÇÕES solicitadas no item 13.1
(paragrafo I, II e III) do edital, no prazo de 01 hora.

Sistema 04/07/2019
09:55:17

Senhor fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA -,
CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 04/07/2019
09:55:42

Senhor fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA -,
CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 04/07/2019
09:56:46

Para COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA - - Informo que
empresa vencedora foi notificada para encaminhar a proposta, após análise, será

convocada para encaminhar à amostra.
Pregoeiro 04/07/2019

10:05:43
Informo que empresa vencedora foi notificada para encaminhar a proposta, após análise,

será convocada para encaminhar à amostra.
Pregoeiro 04/07/2019

10:32:24
Para COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA - - Caso a

empresa necessite de prorrogação do prazo para encaminhar à proposta, solicitar no e-
mail: pregao@dourados.ms.gov.br

Pregoeiro 04/07/2019
10:50:47

Conforme item 7.5. A não anexação de documentos exigidos no edital e seus anexos,
bem como a não prestação de informações ou o não pronunciamento em relação a

questão suscitada pelo(a) Pregoeiro(a), além de poder acarretar a oportuna
DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO do certame, poderá ensejar a aplicação das

sanções administrativas previstas neste edital
Sistema 04/07/2019

10:54:14
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 04/07/2019

10:59:00
Informo que a empresa solicitou via e-mail prorrogação do prazo, foi concedido mais

uma hora.
Sistema 04/07/2019

11:21:03
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 04/07/2019

11:24:37
Informo que empresa encaminhou os documentos em conformidade com que solicita no

edital.
Pregoeiro 04/07/2019

11:28:34
Para COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA - - Solicito que a
empresa COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA encaminhe à

amostra para análise no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
Pregoeiro 04/07/2019

11:45:45
Para COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA - - Amostra
deverá ser entregue no endereço: na Rua Coronel Ponciano N° 1700 Parque dos

Jequitibás Dourados-MS CEP 79830-220 - Centro Administrativo Municipal-
Departamento de Licitação - Bloco F, com respectivo protocolo de entrega.

01.205.306/0001-
47

04/07/2019
11:47:39

CIENTE DO PRAZO.

Pregoeiro 04/07/2019 Informo que sessão será suspensa para apresentação e análise da amostra.
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11:49:53
Pregoeiro 12/07/2019

09:10:35
Bom dia, declaro à sessão reaberta.

Pregoeiro 12/07/2019
09:16:10

Informo que à empresa apresentou amostra no prazo estipulado, a mesma foi
encaminhada para Secretaria solicitante analisar, onde emitiram o Laudo aprovando.

Pregoeiro 12/07/2019
09:21:23

Para COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA - - Convoco a
empresa, para que seja encaminhada toda a documentação conforme itens 15 e subitens

e 17. do edital no prazo de 02 (duas) horas.Informo que as documentações que estão
vencidas no SICAF e as que não contemplam, deve ser encaminhadas, conforme edital.

Sistema 12/07/2019
09:21:51

Senhor fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA -,
CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 12/07/2019
10:05:39

Para COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA - - Caso a
empresa necessite de prorrogação do prazo para encaminhar à documentação, solicitar

no e-mail: pregao@dourados.ms.gov.br.
Sistema 12/07/2019

10:41:40
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

RS LTDA -, CNPJ/CPF: 01.205.306/0001-47, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 12/07/2019

11:03:35
Para COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS RS LTDA - - Solicito a
documentação original, no prazo de 03 dias úteis, conforme item 17.1.1 do edital.

Pregoeiro 12/07/2019
11:04:06

Declaro empresa habilitada e sessão encerrada.

Sistema 12/07/2019
11:06:40

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 12/07/2019
11:07:08

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 12/07/2019 às
11:36:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

04/07/2019
12:00:01

Previsão de Reabertura: 12/07/2019 09:00:00.  Motivo: Sessão suspensa para que a empresa
classificada encaminhe à amostra. Com retorno do dia 12/07/2019 às 09:00 horas horário de
Brasília-DF, para informar o cumprimento ou não do prazo da apresentação da amostra.

Reativado 12/07/2019
09:10:07

Abertura de Prazo 12/07/2019
11:06:40 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

12/07/2019
11:07:08 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 12/07/2019 às 11:36:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:38 horas do dia 12 de julho de 2019, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
LARYSSA DE VITO ROSA 
Pregoeiro Oficial

CRISTIANE MENDES FERREIRA
Equipe de Apoio

Voltar   
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