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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia
Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia

Registro de Preços Eletrônico - 058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

10/08/2021 08:51 10/08/2021 12:00 18/08/2021 13:00 23/08/2021 10:00 23/08/2021 10:01

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Situação

0001 AÇAFRÃO EM PÓ, PCT 500 G

AÇAFRÃO EM PÓ, FINO E HOMOGÊNEO,
FEITO COM MATÉRIA-PRIMA DE BOA
QUALIDADE, COLORAÇÃO INTENSA E
CARACTERÍSTICA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA
PESANDO 500 G, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. O
PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO DO
ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR
DATA DA ENTREGA.

6,78 2.000 - PAC Homologado

0002 ABACAXI
ABACAXI IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE,
COLHIDO MADURO, O PADRÃO DESEJADO
SÃO FRUTOS FIRMES, SEM INJÚRIAS
MECÂNICAS, QUEIMA DE SOL, PODRIDÕES,
BROCAS E RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS,
COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS
FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO
MANUSEIO E TRANSPORTE. LAVADOS E
HIGIENIZADOS, EM CAIXAS PLÁSTICAS.

4,00 5.000 - KG Homologado

0003 ABÓRORA CABOTIÁ

ABÓBORA CABOTIÁ IN NATURA, DE 1ª
QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO
COMPLETA. APRESENTANDO COR DE POLPA
INTENSA, FIRME, INTACTA, NÃO APRESENTAR
PERFURAÇÕES NEM INJÚRIAS ORIUNDAS DE
TRANSPORTE E MANUSEIO. LAVADAS E
HIGIENIZADAS, EM EMBALAGEM ÍNTEGRA,
TIPO PACOTE DE POLIETILENO DE NO
MÁXIMO 5 KG OU EM CAIXAS PLÁSTICAS.

4,52 5.000 - KG Homologado

0004 ABOBRINHA VERDE

ABOBRINHA VERDE IN NATURA, DE 1ª
QUALIDADE, COM GRAU DE MATURAÇÃO
INTERMEDIÁRIO, TAMANHO UNIFORME
MEDIANO, SEM INJÚRIAS E DEFORMIDADES
PROVOCADAS PELO TRANSPORTE E
MANUSEIO, LIVRES DE SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS. LAVADAS E
HIGIENIZADAS, EM EMBALAGEM ÍNTEGRA,
TIPO PACOTE DE POLIETILENO DE NO
MÁXIMO 5 KG DE PESO LÍQUIDO.

4,06 800 - KG Homologado

0005 ACHOCOLATADO EM PÓ, PCT 400 G

ACHOCOLATADO EM PÓ, VITAMINADO,
HOMOGÊNEO, COR PRÓPRIO DO TIPO,
CHEIRO CARACTERÍSTICO E SABOR DOCE,
PRÓPRIO. COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E
INGREDIENTE. O PRODUTO DEVERÁ TER
REGISTRO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR
COMPETENTE E VALIDADE MÍNIMA DE 06
MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
PACOTE DE 400G.

6,28 5.000 - PAC Homologado
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0006 ACÚCAR CRISTAL, PCT 1 KG

AÇÚCAR CRISTAL, DE ORIGEM VEGETAL,
CONSTITUÍDO POR SACAROSE DE CANA-DE-
AÇÚCAR, LIVRE DE FERMENTAÇÃO, DE
ASPECTO SÓLIDO E CRISTAIS BEM
DEFINIDOS, ISENTO DE MATÉRIA TERROSA
DE PARASITAS E DE DETRITOS ANIMAIS OU
VEGETAIS, EM EMBALAGEM ÍNTEGRA DE 1 KG
, CONTENDO NA MESMA INFORMAÇÕES DO
FABRICANTE, MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO
E LOTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO
DO ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR
DATA DA ENTREGA.

3,70 9.000 - PAC Homologado

0007 ALHO

ALHO A GRANEL IN NATURA, DE 1ª
QUALIDADE, DE COR BRANCA OU ROXA.
CABEÇA REDONDA, CHEIA SEM BROTOS.
PARTE EXTERIOR INTACTA SEM PRESENÇA
DE DETERIORAÇÃO, PERFURAÇÃO DE
PRAGAS, DANO MECÂNICO OU MANCHAS.
DENTES FIRMES, GRAÚDOS E UNIDOS SEM
POLPA EXPOSTA. SEM TERRA ADERENTE E
SUJIDADES. EM EMBALAGEM ÍNTEGRA TIPO
PACOTE DE POLIETILENO.

25,67 2.000 - KG Homologado

0008 ARROZ TIPO 1, PCT 1 KG
ARROZ AGULHINHA, LONGO FINO, TIPO 1,
DEVENDO APRESENTAR COLORAÇÃO
BRANCA, GRÃOS ÍNTEGROS, ISENTOS DE
MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, LARVAS E
DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, EM
EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA NÃO
VIOLADA, LIMPOS E RESISTENTES,
CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE, PESO, VALIDADE ACONDICIONADOS
EM FARDOS LACRADOS. – EMBALAGEM DE 1
KG. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO DO
ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

4,23 15.000 - PAC Homologado

0009 BANANA PRATA
BANANA TIPO PRATA, DE 1ª QUALIDADE, COM
MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIA, TAMANHO
UNIFORME MEDIANO, SEM DANIFICAÇÕES
FÍSICAS E CASCA ÍNTEGRA. LIVRE DE
INSETOS, LARVAS, PARASITAS, SUJIDADES,
TERRA ADERENTE E SEM SINAIS DE
APODRECIMENTO. COM ODOR AGRADÁVEL E
CONSISTÊNCIA FIRME E COLORAÇÃO
CARACTERÍSTICA EM CAIXAS PLÁSTICAS.

3,80 10.000 - KG Homologado

0010 BATATA DOCE
BATATA TIPO DOCE, DE 1ª QUALIDADE, FIRME
DE COLORAÇÃO ROSADA UNIFORME, AROMA
E COR TÍPICO DA ESPÉCIE, EM PERFEITO
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO, TAMANHO
UNIFORME E MEDIANO. ISENTO DE SUJIDADE,
INSETOS, PARASITAS, LARVAS,
RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES. EM
EMBALAGEM ÍNTEGRA, TIPO PACOTE DE
POLIETILENO.

3,80 5.000 - KG Homologado

0011 BATATAINGLESA
BATATA TIPO INGLESA, DE 1ª QUALIDADE,
FIRME COM GRAU DE MATURAÇÃO
INTERMEDIÁRIA, TAMANHO UNIFORME,
MEDIANO. DEVE SER ISENTO DE MATÉRIA
TERROSA, PARASITOS E DETRITOS ANIMAIS.
COM ODOR AGRADÁVEL, CONSISTÊNCIA
FIRME, SEM PERFURAÇÕES, MACHUCADOS
OU ODOR NÃO CARACTERÍSTICOS. LAVADAS
E HIGIENIZADAS EM EMBALAGEM ÍNTEGRA,
TIPO PACOTE DE POLIETILENO.

4,00 10.000 - KG Homologado

0012 BETERRABA
BETERRABA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE,
FRESCAS, FIRME DE COLORAÇÃO
CARACTERÍSTICA UNIFORME, AROMA, COR E
SABOR TÍPICO DA ESPÉCIE, EM PERFEITO
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE
SUJIDADE, INSETOS, PARASITAS, LARVAS,
RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.
LAVADAS E HIGIENIZADAS, EM EMBALAGEM
ÍNTEGRA, TIPO PACOTE DE POLIETILENO.

5,00 5.000 - KG Homologado
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0013 BICOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER,
PCT 400 G
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER,
DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO, SERÃO REJEITADOS
BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICOS
ANORMAIS. NÃO PODENDO APRESENTAR
BISCOITOS QUEBRADIÇOS EM EXCESSO.
EMBALAGEM ÍNTEGRA DE 400G, TIPO 3 EM 1.
DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM A DATA DE
VALIDADE, FABRICAÇÃO DO PRODUTO E
LOTE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO
DO ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

5,50 9.000 - PAC Homologado

0014 CARNE EM CUBOS, PCT 1 KG
CARNE BOVINA EM CUBOS, TIPO PATINHO,
COLCHÃO MOLE OU ACÉM CORTA EM CUBOS
DE APROXIMADAMENTE 30G, CONGELADA,
EMBALADA A VÁCUO, COM NO MÁXIMO 10%
DE GORDURA. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, NÃO
APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS NEM
PARDACENTA, DEVE APRESENTAR TAMBÉM
COR, TEXTURA E SABOR CARACTERÍSTICOS
DO CORTE, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES E
TECIDOS INFERIORES COMO OSSO,
CARTILAGENS, APARAS, TENDÕES E
COÁGULOS. O PRODUTO DEVERÁ SER
MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS
ADEQUADAS E SER PROVENIENTES DE
ANIMAIS SADIOS. EM EMBALAGEM PLÁSTICA
TRANSPARENTE E ATÓXICA, LIMPA E NÃO
VIOLADA, RESISTENTE QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O
CONSUMO, DEVE CONTER NA EMBALAGEM
INFORMAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, LOTE E
VALIDADE. EMBALAGEM DE 1 KG. O PRODUTO
DEVERÁ TER REGISTRO DO SIM (SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL – REALIZADO PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS ), OU SIE
(SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL –
REALIZADO PELAS SECRETARIAS
ESTADUAIS, OU SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO
FEDERAL – R

35,60 15.000 - KG Homologado

0015 CARNE MOÍDA, PCT 1 KG
CARNE BOVINA, DE 2ª, MAGRA, DE BOA
QUALIDADE, MOÍDA, CONGELADA, EMBALADA
A VÁCUO. ASPECTO PRÓPRIO, NÃO
AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, NÃO
APRESENTAR MANCHAS ESVERDEADAS NEM
PARDACENTA, DEVE APRESENTAR TAMBÉM
COR, TEXTURA E SABOR CARACTERÍSTICOS
DO CORTE, COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES E
TECIDOS INFERIORES COMO OSSO,
CARTILAGENS, APARAS, TENDÕES E
COÁGULOS. O PRODUTO DEVERÁ SER
MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS
ADEQUADAS E SER PROVENIENTES DE
ANIMAIS SADIOS. EM EMBALAGEM PLÁSTICA
TRANSPARENTE E ATÓXICA, LIMPA E NÃO
VIOLADA, RESISTENTE QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O
CONSUMO, DEVE CONTER NA EMBALAGEM
INFORMAÇÃO DE PROCEDÊNCIA, LOTE E
VALIDADE. EMBALAGEM DE 1 KG. O PRODUTO
DEVERÁ TER REGISTRO DO SIM (SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL – REALIZADO PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS), OU SIE (SERVIÇO
DE INSPEÇÃO ESTADUAL – REALIZADO PELAS
SECRETARIAS ESTADUAIS, OU SIF (SERVIÇO
DE INSPEÇÃO FEDERAL – REALIZADO PELO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO (MAPA). VALI

31,00 15.000 - KG Homologado

0016 CEBOLA GRAÚDA, DE 1ª QUALIDADE
CEBOLA BRANCA IN NATURA, DE 1ª
QUALIDADE, FRESCAS, COM GRAU DE
MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO, TAMANHO
UNIFORME, MEDIANO. DEVERÁ APRESENTAR
ODOR AGRADÁVEL, CONSISTÊNCIA FIRME,
NÃO DEVERÁ APRESENTAR PERFURAÇÕES,
MACHUCADOS, COLORAÇÃO NÃO
CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM ÍNTEGRA,
TIPO PACOTE DE POLIETILENO.

3,75 7.000 - KG Homologado

0017 CENOURA
CENOURA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE,
FRESCAS, FIRME DE COLORAÇÃO
CARACTERÍSTICA UNIFORME, AROMA, COR E
SABOR TÍPICO DA ESPÉCIE, EM PERFEITO
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE
SUJIDADES, INSETOS, PARASITAS, LARVAS,
RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.
LAVADAS E HIGIENIZADAS, EM EMBALAGEM
ÍNTEGRA, TIPO PACOTE DE POLIETILENO.

3,80 10.000 - KG Homologado
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0018 CEREAL INFANTIL DE ARROZ, PCT 230 G
SUPLEMENTO DE CEREAL INFANTIL,
COMPOSTO POR NUTRIENTES ESSENCIAIS
COMO ZINCO, VITAMINA A, VITAMINA C E
FERRO, EMBALAGEM INTEGRA DE 230G DE
PESO LÍQUIDO. VALIDADE MÍNIMA DE 6
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A
ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS
SEGUINTES INFORMAÇÕES NOME OU
MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE,
LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.

6,00 1.800 - PAC Homologado

0019 CHEIRO VERDE, PCT 200 G
CHEIRO VERDE IN NATURA, DE 1º
QUALIDADE, MAÇO PESANDO
APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS DE
CEBOLINHA E COENTRO, EMBALADO EM
SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO,
APRESENTANDO COLORAÇÃO VERDE E
GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO, COM
ASPECTO E ODOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE,
LIVRES DE TERRA EM ADERÊNCIA, INSETOS E
LARVAS E DETRITOS.

3,06 1.000 - PAC Homologado

0020 CHUCHU
CHUCHU IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE,
FRESCO, FIRME DE COLORAÇÃO VERDE
UNIFORME, AROMA, COR E SABOR TÍPICO DA
ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE SUJIDADE,
INSETOS, PARASITAS, LARVAS,
RACHADURAS, CORTES E PERFURAÇÕES.
PESO E TAMANHO PADRÃO. LAVADOS E
HIGIENIZADOS, EM EMBALAGEM ÍNTEGRA,
TIPO PACOTE DE POLIETILENO DE NO
MÁXIMO 3 KG DE PESO LÍQUIDO.

4,05 8.000 - KG Homologado

0021 COLORAL, PCT 1 KG
COLORAU EM PÓ, FINO E HOMOGÊNEO,
FEITO COM MATÉRIA-PRIMA DE BOA
QUALIDADE, COLORAÇÃO INTENSA E
CARACTERÍSTICA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA
PESANDO 1 KG, COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO
DE VALIDADE E PESO. O PRODUTO DEVERÁ
TER REGISTRO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR
COMPETENTE E VALIDADE MÍNIMA DE 06
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

12,90 2.000 - KG Homologado

0022 COUVE (FOLHA), PCT 400G
COUVE MANTEIGA, DE 1ª QUALIDADE
COLORAÇÃO VERDE ESCURO UNIFORME,
COLHIDA AO ATINGIR O GRAU DE
DESENVOLVIMENTO COMPLETO, FOLHAS
SÃS, LIVRE DE INSETOS, LARVAS,
PARASITAS, SUJIDADES, TERRA ADERENTE E
SEM SINAIS DE APODRECIMENTO OU
MANCHAS AMARELADAS. LAVADOS E
HIGIENIZADOS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA
TRANSPARENTE, CADA UNIDADE PESANDO
APROXIMADAMENTE 400 G (QUATROCENTAS
GRAMAS).

4,08 2.000 - PAC Homologado

0023 EXTRATO DE TOMATE, SACHÊ DE 340G
EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES E
CONCENTRADO, PREPARADO COM FRUTOS
MADUROS, SÃOS, SEM PELE E SEM
SEMENTES. INGREDIENTES: TOMATE, SAL E
AÇÚCAR. EMBALAGEM ÍNTEGRA TIPO LATA
OU SACHÊ TETRA BRIK DE 340 GRAMAS, COM
IDENTIFICAÇÃO (RÓTULO) DOS
INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO,
FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE
E VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR
ISENTO DE FERMENTAÇÕES, SUJIDADES,
PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO.
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR
DA DATA DE ENTREGA.

4,00 15.000 - SCH Homologado

0024 FARINHA DE MANDIOCA, PCT 1KG
FARINHA DE MANDIOCA, TIPO PUBA FINA.
EMBALAGEM ÍNTEGRA, TIPO PACOTE DE
POLIETILENO DE NO MÁXIMO 1 KG DE PESO
LÍQUIDO. LIVRE DE MISTURAS, RESÍDUOS OU
IMPUREZAS, NÃO DEVE APRESENTAR ODOR
INTENSO (NÃO CARACTERÍSTICO DO
PRODUTO) ALÉM DE COLORAÇÃO ANORMAL.
O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER SUPERIOR
A 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS
SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME OU
MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE,
PESO, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.

5,60 8.000 - KG Homologado

0025 FARINHA DE TRIGO, PCT 1KG
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO,
ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO.
EMBALAGEM ÍNTEGRA DE 1 KG DE PESO
LÍQUIDO. A EMBALAGEM DEVE CONTER
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO,
INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, PESO,
LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. O
PRAZO DE VALIDADE DEVE SER SUPERIOR A
06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.

4,14 1.200 - KG Homologado
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0026 FEIJÃO CARIOCA, PCT 1KG
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, DE 1ª QUALIDADE
CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO DE 95% DE
GRÃOS INTEIROS E ÍNTEGROS, NA COR
CARACTERÍSTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E
FORMATOS NATURAIS MADUROS, LIMPOS E
SECOS, LIVRES DE SUJIDADES, DETRITOS,
LARVAS, INSETOS, TERRA E MISTURAS DE
OUTRAS ESPÉCIES, NA EMBALAGEM
PRIMÁRIA PLÁSTICA TRANSPARENTE E
ATÓXICA DE 1 KG. COM IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO
DE VALIDADE,PESO E LOTE. O PRODUTO
DEVERÁ TER REGISTRO DO ÓRGÃO
FISCALIZADOR COMPETENTE E VALIDADE
MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE
ENTREGA.

8,05 17.000 - KG Homologado

0027 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, UND 250G
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
CONTENDO 250 GRAMAS, COM
IDENTIFICAÇÃO (RÓTULO) DOS
INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO,
FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE
E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES,
PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO.
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

7,77 400 - UN Homologado

0028 FLOCÃO DE ARROZ, PCT 500G
FLOCÃO DE ARROZ, FEITO A PARTIR DE
ARROZ GRANULADO, SEM SAL, FEITO Á BASE
DE MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, DE BOA
QUALIDADE, SEM CONSERVANTES E SEM
GLÚTEN. ISENTO DE LARVAS, DETRITOS,
INSETOS E MISTURAS DE OUTRAS ESPÉCIES,
EM EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO VIOLADA,
COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA
DE VALIDADE, PESO, LOTE E INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL. EMBALAGEM DE 500G. O
PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO DO
ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

4,65 4.000 - PAC Homologado

0029 FLOCÃO DE MILHO, PCT 500 G
FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE MILHO
FLOCADA, SEM SAL, FEITO Á BASE DE
MATÉRIA PRIMA SELECIONADA, DE BOA
QUALIDADE. ISENTO DE LARVAS, DETRITOS,
INSETOS E MISTURAS DE OUTRAS ESPÉCIES,
EM EMBALAGEM PLÁSTICA NÃO VIOLADA,
COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DATA
DE VALIDADE, PESO, LOTE E INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL. EMBALAGEM DE 500G. O
PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO DO
ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

3,00 4.000 - PAC Homologado

0030 FÓRMULA INFANTIL A PARTIR DO 6º MÊS,
LATA 400G
FÓRMULA INFANTIL FÓRMULA INFANTIL DE
SEGUIMENTO PARA LACTENTES E CRIANÇAS
DE PRIMEIRA INFÂNCIA. A PARTIR DO 6º MÊS.
COM DHA E ARA E NUCLEOTÍDEOS E SEM
GLÚTEM. O PRODUTO DEVERÁ TER
REGISTRO DO SIM (SERVIÇO DE INSPEÇÃO
MUNICIPAL – REALIZADO PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
AGRICULTURA), SIE (SERVIÇO DE INSPEÇÃO
ESTADUAL – REALIZADO PELAS
SECRETARIAS ESTADUAIS DA AGRICULTURA,
OU SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL –
REALIZADO PELO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
(MAPA). DEVE TER VALIDADE MÍNIMA DE 06
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
LATA DE 400G

24,14 2.000 - LT Homologado



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/09/2021 às 07:26:27.
Código verificador: 13289A

Página 6 de 161

0031 FRANGO, COXA E SOBRECOXA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, DEVEM
APRESENTAR-SE CONGELADOS, LIVRES DE
PARASITOS E DE QUALQUER SUBSTANCIA
CONTAMINADA QUE POSSA ALTERÁ-LA OU
ENCOBRIR ALGUMA ALTERAÇÃO, ODOR E
SABOR PRÓPRIOS EM PORÇÕES INDIVIDUAIS
EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E
ATÓXICO, LIMPO NÃO VIOLADO, RESISTENTE,
QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.
ADICIONADO EM EMBALAGENS LACRADAS. O
PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO DO SIM
(SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL –
REALIZADO PELAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS), OU SIE (SERVIÇO DE INSPEÇÃO
ESTADUAL – REALIZADO PELAS
SECRETARIAS ESTADUAIS, OU SIF (SERVIÇO
DE INSPEÇÃO FEDERAL – REALIZADO PELO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO (MAPA). DEVERÁ
APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA EM CAIXAS DE
20KG.

15,00 15.000 - KG Homologado

0032 FRANGO, PEITO
PEITO DE FRANGO, DEVEM APRESENTAR-SE
CONGELADOS, LIVRES DE PARASITOS E DE
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE
POSSA ALTERÁ-LA OU ENCOBRIR ALGUMA
ALTERAÇÃO, ODOR E SABOR PRÓPRIOS EM
PORÇÕES INDIVIDUAIS EM SACO PLÁSTICO
TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO NÃO
VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A
INTEGRIDADE DO PRODUTO. ADICIONADO EM
EMBALAGENS LACRADAS. O PRODUTO
DEVERÁ TER REGISTRO DO SIM (SERVIÇO DE
INSPEÇÃO MUNICIPAL – REALIZADO PELAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS), OU SIE (SERVIÇO
DE INSPEÇÃO ESTADUAL – REALIZADO PELAS
SECRETARIAS ESTADUAIS, OU SIF (SERVIÇO
DE INSPEÇÃO FEDERAL – REALIZADO PELO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO (MAPA). DEVERÁ
APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 90 DIAS A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA EM CAIXAS DE
20 KG.

15,42 1.000 - KG Homologado

0033 FUBÁ DE MILHO, PCT 500G
FUBÁ DE MILHO, OBTIDO DA MOAGEM DO
GRÃO DE MILHO SÃO, LIMPO, ISENTO DE
MATÉRIA TERROSA E PARASITA. NÃO
PODENDO APRESENTAR UMIDADE,
FERMENTAÇÃO OU RANÇO. ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO,
CONTENDO 500 GRAMAS, COM
IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO)
DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL,
PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO,
LOTE E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES,
PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO.
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR
DA DATA DE ENTREGA.

3,77 4.000 - PAC Homologado

0034 LARANJA
LARANJA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE,
FRESCAS, ÍNTEGRAS, FIRMES, TAMANHO
UNIFORME E MEDIANO. NÃO ESTAR
AMASSADA OU APRESENTANDO FERIDAS,
MANCHAS NA CASCA, OU QUALQUER
ALTERAÇÃO QUE AFETE SUA APARÊNCIA.
GRAU DE MATURAÇÃO PRÓPRIO PARA O
CONSUMO. NÃO CONTER TERRA, INSETOS
OU CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS NA
CASCA. COM COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA,
AUSÊNCIA DE UMIDADE E BOLOR. LAVADAS E
HIGIENIZADAS, EM EMBALAGEM ÍNTEGRA,
TIPO PACOTE DE POLIETILENO.

3,20 5.000 - KG Homologado

0035 LEITE INTEGRAL EM PÓ, PCT 400G
LEITE EM PÓ INTEGRAL, NÃO MODIFICADO,
SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E SORO, PRODUTO
OBTIDO POR DESIDRATAÇÃO DO LEITE DE
VACA INTEGRAL E APTO PARA A
ALIMENTAÇÃO HUMANA MEDIANTE
PROCESSOS TECNOLOGICAMENTE
ADEQUADOS, NA INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
O PRODUTO DEVE CONTER CARBOIDRATOS,
PROTEÍNAS, GORDURAS TOTAIS E
SATURADAS, SÓDIO E CÁLCIO. EMBALAGEM:
DE PAPEL METALIZADO, PESO LIQUIDO DE
400G. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO
DO ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

13,41 10.000 - ADES Homologado
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0036 LINGÜIÇA TOSCANA
LINGUIÇA TOSCANA, CONGELADA DE CARNE
SUÍNA PURA E LIMPA DE 1ª QUALIDADE,
APRESENTANDO GOMOS UNIFORMES,
ADICIONADO DE CONDIMENTOS NATURAIS
EM PROPORÇÕES ADEQUADAS, EMBALADA
EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE,
ATÓXICO, LIMPO E NÃO VIOLADO. NA
EMBALAGEM DEVE CONSTAR INGREDIENTES,
VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR,
DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.
NÃO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE ÚMIDA,
PEGAJOSA OU COM EXSUDADO LÍQUIDO.
ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS
E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA
DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DE
ENTREGA.

21,74 10.000 - KG Homologado

0037 MAÇÃ FUJI
MAÇÃ TIPO FUJI IN NATURA, DE 1ª
QUALIDADE, FRESCAS, ÍNTEGRAS, COM
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,
DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E
MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM
DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO
MANUSEIO E TRANSPORTE. LIVRES DE
LARVAS, INSETOS E SUJIDADES. LAVADOS E
HIGIENIZADOS, EM EMBALAGEM ÍNTEGRA,
TIPO PACOTE DE POLIETILENO.

7,98 5.000 - KG Homologado

0038 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, PCT 500G
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, C/OVOS,
MASSA SECA, DE SÊMOLA DE TRIGO
ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO,
OVOS PASTEURIZADOS, CORANTES
NATURAIS URUCUM E CÚRCUMA. DEVE
POSSUIR 0 GORDURAS TRANS, 0
GORDURAS,0 SATURADAS E 0 SÓDIO. EM
EMBALAGEM PLÁSTICA PRÓPRIA DE FÁBRICA
LIVRES DE LARVAS E INSETOS E MARCAS DE
VIOLAÇÃO, COM INFORMAÇÕES
NUTRICIONAIS, FABRICANTE, VALIDADE,
LOTE E PESO. O PRODUTO DEVERÁ TER
REGISTRO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR
COMPETENTE E VALIDADE MÍNIMA DE 06
MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
EMBALAGEM DE 500 G.

3,25 10.000 - PAC Homologado

0039 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PCT 500G
MACARRÃO TIPO PARAFUSO, C/OVOS, MASSA
SECA, DE SÊMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA
COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, OVOS
PASTEURIZADOS, CORANTES NATURAIS
URUCUM E CÚRCUMA. DEVE POSSUIR 0
GORDURAS TRANS, 0 GORDURAS,0
SATURADAS E 0 SÓDIO. EM EMBALAGEM
PLÁSTICA PRÓPRIA DE FÁBRICA LIVRES DE
LARVAS E INSETOS E MARCAS DE VIOLAÇÃO,
COM INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS,
FABRICANTE, VALIDADE, LOTE E PESO. O
PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO DO
ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 500 G.

4,10 10.000 - PAC Homologado

0040 MAMÃO
MAMÃO IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE,
FRESCOS, COM GRAU DE MATURAÇÃO
INTERMEDIÁRIA, SEM DANIFICAÇÕES
FÍSICAS, CASCA INTEGRA. LIVRE DE INSETOS,
LARVAS, PARASITAS, SUJIDADES, TERRA
ADERENTE E SEM SINAIS DE
APODRECIMENTO. LAVADOS E
HIGIENIZADOS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA
TRANSPARENTE, CADA UNIDADE PESANDO
APROXIMADAMENTE 1 KG (UM QUILO).

4,92 5.000 - KG Homologado

0041 MANDIOCA
MANDIOCA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE, DE
ESPÉCIE PRÓPRIA PARA CONSUMO, COM
CASCA, ÍNTEGRA, SEM DANIFICAÇÕES
FÍSICAS, LIVRE DE INSETOS, PARASITAS,
SUJIDADES E TERRA ADERENTE. BEM
DESENVOLVIDA E SEM DANOS FÍSICOS
ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE,
SEM LARVAS E SINAIS DE APODRECIMENTO.
LAVADAS E HIGIENIZADAS, EM EMBALAGEM
ÍNTEGRA, TIPO PACOTE DE POLIETILENO.

7,00 9.000 - KG Homologado

0042 MARGARINA VEGETAL, POTE 1KG
MARGARINA VEGETAL, SEM SAL, NO MÍNIMO
65% A 80% DE LIPÍDEOS E 0% DE GORDURAS
TRANS, EMBALADA EM POTES DE PLÁSTICO
DE 1 KG, ENRIQUECIDA DE VITAMINAS,
APRESENTAÇÃO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR
E COR CARACTERÍSTICOS, ISENTA DE RANÇO
E DE BOLORES; EMBALAGEM PRIMÁRIA COM
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO,
ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES,
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, PRAZO DE
VALIDADE, PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM. O
PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO DO
ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 1 KG.

11,16 3.000 - KG Homologado
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0043 MELANCIA
MELANCIA IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE,
TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES,
POLPA DE COLORAÇÃO ROSADA A
AVERMELHADA INTACTA, CASCA ÍNTEGRA,
BEM DESENVOLVIDA E MADURA, SEM DANOS
FÍSICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E
TRANSPORTE, SEM LARVAS E SINAIS DE
APODRECIMENTO. LAVADAS E HIGIENIZADAS,
EM CAIXA PLÁSTICA.

3,72 20.000 - KG Homologado

0044 ÓLEO DE SOJA, GFA 900 ML
ÓLEO DE SOJA REFINADO, OBTIDO DE
MATÉRIA PRIMA VEGETAL, DEVE ESTÁ
ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS Á SUA
COMPOSIÇÃO NORMAL, ASPECTO LÍMPIDO.
EMBALAGEM ÍNTEGRA EM GARRAFA PET DE
900ML. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO
DO ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

10,74 10.000 - UN Homologado

0045 ORÉGANO DESIDRATADO, PCT 300G
ORÉGANO DESIDRATADO, TRITURADO EM
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE
RESISTENTE, CONTENDO 300 GRAMAS, COM
IDENTIFICAÇÃO (RÓTULO) DOS
INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO,
FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE
E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES,
PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO.
VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR
DA DATA DE ENTREGA.

4,80 500 - PAC Homologado

0046 OVO DE GALINHA, CARTELA COM 30
UNIDADES
OVO DE GALINHA, BRANCO, IN NATURA,
FRESCOS. DEVERÁ APRESENTAR ODOR
AGRADÁVEL E CARACTERÍSTICO. NÃO
DEVERÁ APRESENTAR PERFURAÇÕES OU
RACHADURAS E COLORAÇÃO NÃO
CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM ÍNTEGRA,
TIPO CARTELAS DE 30 UNIDADES. UNIDADES
COM PESO MÉDIO DE 50G CADA.

15,34 2.000 - CRT Homologado

0047 PÃO FRANCÊS, UND 50 G
PÃO FRANCÊS, DE 50G, DE 1 ª QUALIDADE
COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR
DOURADA BRILHANTE E HOMOGÊNEA.
SERÃO REJEITADOS PÃES MAL ASSADOS,
QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS E
EMBATUMADOS "ASPECTO MASSA PESADA” E
DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
ANORMAIS. ISENTO DE PARASITAS,
MICROORGANISMOS E QUALQUER
SUBSTÂNCIA QUE VENHA A COMPROMETER
A SAÚDE HUMANA. NO MOMENTO DA
ENTREGA OS PÃES DEVERÃO ESTAR
ACONDICIONADOS SACOS PLÁSTICOS
TRANSPARENTES ATÓXICOS, ÍNTEGROS E
CORRETAMENTE FECHADOS, CONTENDO
INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, PESO, DATA
DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LISTA DE
INGREDIENTES. COM PESO DE
APROXIMADAMENTE 50 G CADA UNIDADE.

1,10 150.000 - UN Homologado

0048 PÃO TIPO HOT DOG, PCT 450G
PÃO TIPO HOT DOG, DE 1 ª QUALIDADE,
FABRICADO COM FARINHA DE TRIGO, LEITE
GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR , SAL E
FERMENTO BIOLÓGICO. ISENTO DE
PARASITAS, MICROORGANISMOS E
QUALQUER SUBSTÂNCIA QUE VENHA A
COMPROMETER A SAÚDE HUMANA, MIOLO
BRANCO, CASCA DOURADA E UNIFORME.
COM PESO DE APROXIMADAMENTE 50 G
CADA UNIDADE. NO MOMENTO DA ENTREGA
OS PÃES DEVERÃO ESTAR ACONDICIONADOS
SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES
ATÓXICOS, ÍNTEGROS E CORRETAMENTE
FECHADOS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO
FABRICANTE, PESO, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE E LISTA DE INGREDIENTES. SÃO
REJEITADOS PÃES MAL ASSADOS,
QUEIMADOS, COM MASSA DE ASPECTO
PESADO E DE CARACTERÍSTICAS
ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS. O PRODUTO
DEVERÁ TER REGISTRO DO ÓRGÃO
FISCALIZADOR COMPETENTE.

5,59 50.000 - PAC Homologado

0049 PIMENTÃO VERDE
PIMENTÃO VERDE IN NATURA, DE 1ª
QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, NO PONTO DE
MATURAÇÃO, SEM FERIMENTOS OU DEFEITO,
SEM MANCHAS E LIVRES DE RESÍDUOS DE
FERTILIZANTES. EMBALAGEM ÍNTEGRA, TIPO
PACOTE DE POLIETILENO.

11,00 3.000 - KG Homologado
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0050 POLVILHO DOCE, PCT 1 KG
POLVILHO DOCE, DE MANDIOCA, TIPO 1.
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE
POLIETILENO ATÓXICO, CONTENDO 1 KG,
COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM
(RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR
NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE
FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE. ISENTO DE
SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL
ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES
A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.

8,00 5.000 - KG Homologado

0051 REPOLHO
REPOLHO BRANCO IN NATURA, FRESCO E
COM GRAU DE MATURAÇÃO INTERMEDIÁRIO,
TAMANHO UNIFORME E MEDIANO. DEVERÁ
APRESENTAR ODOR AGRADÁVEL,
CONSISTÊNCIA FIRME, SEM PERFURAÇÕES,
MACHUCADOS, COLORAÇÃO NÃO
CARACTERÍSTICA. EMBALAGEM ÍNTEGRA,
TIPO PACOTE DE POLIETILENO.

5,08 9.000 - KG Homologado

0052 SAL REFINADO IODADO, PCT 1KG
SAL REFINADO IODADO, DE 1ª QUALIDADE,
DEVERÁ SE APRESENTAR EM CONDIÇÕES
NORMAIS COMO UM SÓLIDO CRISTALINO
BRANCO. SERÁ OBRIGATÓRIA A ADIÇÃO DE
SAIS DE IODO (IODATO DE POTÁSSIO, IODETO
DE POTÁSSIO OU OUTRO SAL DE IODO NÃO
TÓXICO) NA DOSAGEM MÍNIMA DE 10 MG E
MÁXIMA DE 15 MG DE IODO POR 01 KG DE
SAL, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. EMBALAGEM ÍNTEGRA DE 1 KG,
CONTENDO INFORMAÇÕES DO FABRICANTE,
LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. O
PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO DO
ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE E
VALIDADE MÍNIMA DE 09 MESES A PARTIR DA
DATA DE ENTREGA.

1,32 2.000 - KG Homologado

0053 SUCO CONCENTRADO DE CAJU, UND 500 ML
SUCO CONCENTRADO DE CAJU, COM
RENDIMENTO DE 1/10 PARTES. EMBALAGEM
ÍNTEGRA, TIPO GARRAFA DE VIDRO OU DE
PLÁSTICO DE 500 ML DE PESO LÍQUIDO, SEM
A PRESENÇA DE SABOR AMARGO. COM
IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO)
DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL,
PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO
E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES,
PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO.
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR
DA DATA DE ENTREGA.

3,36 20.000 - UN Homologado

0054 SUCO CONCENTRADO DE UVA, UND 500 ML
SUCO CONCENTRADO DE UVA, COM
RENDIMENTO DE 1/3 PARTES. EMBALAGEM
ÍNTEGRA, TIPO GARRAFA DE VIDRO OU DE
PLÁSTICO DE 500 ML DE PESO LÍQUIDO, SEM
A PRESENÇA DE SABOR AMARGO. COM
IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO)
DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL,
PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO
E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES,
PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO.
VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A CONTAR
DA DATA DE ENTREGA.

6,79 10.000 - UN Homologado

0055 TOMATE
TOMATE IN NATURA, DE 1ª QUALIDADE,
FRESCOS, COM GRAU DE MATURAÇÃO
INTERMEDIÁRIA, TAMANHO UNIFORME
MEDIANO, FIRME DE COLORAÇÃO
AVERMELHADA, AROMA, COR E SABOR
TÍPICO DA ESPÉCIE, EM PERFEITO ESTADO
DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE
SUJIDADE, INSETOS PARASITAS, LARVAS,
CORTES E PERFURAÇÕES. LAVADOS E
HIGIENIZADOS, EM EMBALAGEM ÍNTEGRA,
TIPO PACOTE DE POLIETILENO.

7,25 10.000 - KG Homologado

0056 VINAGRE DE ÁLCOOL, GFA 750ML
VINAGRE DE ÁLCOOL, Á BASE DE FERMENTO
ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA E
CONSERVADOR

3,10 3.500 - GF Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

10/08/2021 EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase
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24/08/2021 - 13:02 Negociação aberta para o processo
058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3,11,12,17,20,23,31,37,41,43,52
do processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/08/2021 - 13:02 Negociação aberta para o processo
058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,4,5,6,8,9,10,13,18,19,21,22,24,25,26,27,29,30,32,36,38,39,42,44,45,46,49,50,51,53,55 do
processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/08/2021 - 13:02 Negociação aberta para o processo
058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 7,16,28,33,34,35,40,54,56 do
processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/08/2021 - 13:02 Negociação aberta para o processo
058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,15 do processo
058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/08/2021 - 13:02 Negociação aberta para o processo
058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 47,48 do processo
058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/08/2021 - 19:20 Documentos solicitados para o
processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/08/2021 - 21:47 Documentos solicitados para o
processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/08/2021 - 21:48 Documentos solicitados para o
processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/08/2021 - 21:48 Documentos solicitados para o
processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

24/08/2021 - 21:49 Documentos solicitados para o
processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/08/2021 - 11:55 Documentos solicitados para o
processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 058/2021/SRP/PMSA/SEMED.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 AÇAFRÃO EM PÓ, PCT
500 G

AÇAFRÃO EM PÓ, fino e
homogêneo, feito com
matéria-prima de boa
qualidade, coloração
intensa e característica,
em embalagem plástica
pesando 500 G, com
identificação do produto,
marca do fabricante. O
produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 06
meses a partir data da
entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT SINHA/SINHA 5,00 2.000 10.000,00

0002 ABACAXI
ABACAXI IN NATURA, de
1ª qualidade, colhido
maduro, o padrão
desejado são frutos
firmes, sem injúrias
mecânicas, queima de
sol, podridões, brocas e
resíduos de agrotóxicos,
com polpa firme e intacta,
sem danos físicos e
mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Lavados e Higienizados,
em caixas plásticas.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,94 5.000 14.700,00
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0003 ABÓRORA CABOTIÁ

ABÓBORA CABOTIÁ IN
NATURA, de 1ª
qualidade, com grau de
maturação completa.
Apresentando cor de
polpa intensa, firme,
intacta, não apresentar
perfurações nem injúrias
oriundas de transporte e
manuseio. Lavadas e
Higienizadas, em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno de
no máximo 5 kg ou em
caixas plásticas.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,49 5.000 12.450,00

0004 ABOBRINHA VERDE

ABOBRINHA VERDE IN
NATURA, de 1ª
qualidade, com grau de
maturação intermediário,
tamanho uniforme
mediano, sem injúrias e
deformidades provocadas
pelo transporte e
manuseio, livres de
sujidades, parasitas e
larvas. Lavadas e
Higienizadas, em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno de
no máximo 5 kg de peso
líquido.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,88 800 2.304,00

0005 ACHOCOLATADO EM
PÓ, PCT 400 G

ACHOCOLATADO EM
PÓ, vitaminado,
homogêneo, cor próprio
do tipo, cheiro
característico e sabor
doce, próprio. Com
identificação do produto,
marca do fabricante e
ingrediente. O produto
deverá ter registro do
órgão fiscalizador
competente e validade
mínima de 06 meses a
partir da data da entrega.
Pacote de 400g.

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

PCT 400G Cacau Shake/Cacau
Foods

3,00 5.000 15.000,00

0006 ACÚCAR CRISTAL, PCT
1 KG

AÇÚCAR CRISTAL, de
origem vegetal,
constituído por sacarose
de cana-de-açúcar, livre
de fermentação, de
aspecto sólido e cristais
bem definidos, isento de
matéria terrosa de
parasitas e de detritos
animais ou vegetais, em
embalagem íntegra de 1
Kg , contendo na mesma
informações do
fabricante, marca, data de
fabricação e lote. O
produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 08
meses a partir data da
entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT HIPER CLARO/HIPER
CLARO

3,10 9.000 27.900,00

0007 ALHO

ALHO A GRANEL IN
NATURA, de 1ª
QUALIDADE, de cor
branca ou roxa. Cabeça
redonda, cheia sem
brotos. Parte exterior
intacta sem presença de
deterioração, perfuração
de pragas, dano
mecânico ou manchas.
Dentes firmes, graúdos e
unidos sem polpa
exposta. Sem terra
aderente e sujidades. Em
embalagem íntegra tipo
pacote de polietileno.

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

KG In natura/In natura 18,74 2.000 37.480,00
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0008 ARROZ TIPO 1, PCT 1
KG
ARROZ AGULHINHA,
LONGO FINO, TIPO 1,
devendo apresentar
coloração branca, grãos
íntegros, isentos de
matéria terrosa, parasitas,
larvas e de detritos
animais ou vegetais, em
embalagem plástica
atóxica não violada,
limpos e resistentes,
contendo identificação do
produto, informações
nutricionais, número de
lote, peso, validade
acondicionados em fardos
lacrados. – Embalagem
de 1 kg. O produto deverá
ter registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT BUTUI/BUTUI 3,59 15.000 53.850,00

0009 BANANA PRATA
BANANA TIPO PRATA,
de 1ª qualidade, com
maturação intermediária,
tamanho uniforme
mediano, sem
danificações físicas e
casca íntegra. Livre de
insetos, larvas, parasitas,
sujidades, terra aderente
e sem sinais de
apodrecimento. Com odor
agradável e consistência
firme e coloração
característica em caixas
plásticas.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,60 10.000 26.000,00

0010 BATATA DOCE
BATATA TIPO DOCE, de
1ª qualidade, firme de
coloração rosada
uniforme, aroma e cor
típico da espécie, em
perfeito estado de
desenvolvimento,
tamanho uniforme e
mediano. Isento de
sujidade, insetos,
parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e
perfurações. Em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO3,17 5.000 15.850,00

0011 BATATAINGLESA
BATATA TIPO INGLESA,
de 1ª qualidade, firme
com grau de maturação
intermediária, tamanho
uniforme, mediano. Deve
ser isento de matéria
terrosa, parasitos e
detritos animais. Com
odor agradável,
consistência firme, sem
perfurações, machucados
ou odor não
característicos. Lavadas e
Higienizadas em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,84 10.000 28.400,00

0012 BETERRABA
BETERRABA IN
NATURA, de 1ª
qualidade, frescas, firme
de coloração
característica uniforme,
aroma, cor e sabor típico
da espécie, em perfeito
estado de
desenvolvimento. Isento
de sujidade, insetos,
parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e
perfurações. Lavadas e
Higienizadas, em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,55 5.000 12.750,00
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0013 BICOITO SALGADO,
TIPO CREAM CRACKER,
PCT 400 G
BISCOITO SALGADO,
TIPO CREAM CRACKER,
deverá estar em perfeito
estado de conservação,
serão rejeitados biscoitos
mal cozidos, queimados e
de características
organolépticos anormais.
Não podendo apresentar
biscoitos quebradiços em
excesso. Embalagem
íntegra de 400g, tipo 3 em
1. Deve constar na
embalagem a data de
validade, fabricação do
produto e lote. O produto
deverá ter registro do
órgão fiscalizador
competente e validade
mínima de 08 meses a
partir da data de entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT RANCHEIRO/RANCHEIRO 3,00 9.000 27.000,00

0014 CARNE EM CUBOS, PCT
1 KG
CARNE BOVINA EM
CUBOS, tipo patinho,
colchão mole ou acém
corta em cubos de
aproximadamente 30g,
congelada, embalada a
vácuo, com no máximo
10% de gordura. Aspecto
próprio, não amolecida e
nem pegajosa, não
apresentar manchas
esverdeadas nem
pardacenta, deve
apresentar também cor,
textura e sabor
característicos do corte,
com ausência de
sujidades e tecidos
inferiores como osso,
cartilagens, aparas,
tendões e coágulos. O
produto deverá ser
manipulado em condições
higiênicas adequadas e
ser provenientes de
animais sadios. Em
embalagem plástica
transparente e atóxica,
limpa e não violada,
resistente que garanta a
integridade do produto até
o consumo, deve conter
na embalagem
informação de
procedência, lote e
validade. Embalagem de
1 kg. O produto deverá ter
registro do SIM (Serviço
de Inspeção Municipal –
realizado pelas
Secretarias Municipais ),
ou SIE (Serviço de
Inspeção Estadual –
realizado pelas
Secretarias Estaduais, ou
SIF (Serviço de Inspeção
Federal – r

ARS LIMA EIRELI BOI FORTE BOI FORTE 24,00 15.000 360.000,00
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0015 CARNE MOÍDA, PCT 1
KG
CARNE BOVINA, de 2ª,
magra, de boa qualidade,
moída, congelada,
embalada a vácuo.
Aspecto próprio, não
amolecida e nem
pegajosa, não apresentar
manchas esverdeadas
nem pardacenta, deve
apresentar também cor,
textura e sabor
característicos do corte,
com ausência de
sujidades e tecidos
inferiores como osso,
cartilagens, aparas,
tendões e coágulos. O
produto deverá ser
manipulado em condições
higiênicas adequadas e
ser provenientes de
animais sadios. Em
embalagem plástica
transparente e atóxica,
limpa e não violada,
resistente que garanta a
integridade do produto até
o consumo, deve conter
na embalagem
informação de
procedência, lote e
validade. Embalagem de
1 kg. O produto deverá ter
registro do SIM (Serviço
de Inspeção Municipal –
realizado pelas
Secretarias Municipais),
ou SIE (Serviço de
Inspeção Estadual –
realizado pelas
Secretarias Estaduais, ou
SIF (Serviço de Inspeção
Federal – realizado pelo
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(MAPA). Vali

ARS LIMA EIRELI BOI FORTE BOI FORTE 16,80 15.000 252.000,00

0016 CEBOLA GRAÚDA, DE
1ª QUALIDADE
CEBOLA BRANCA IN
NATURA, de 1ª
qualidade, frescas, com
grau de maturação
intermediário, tamanho
uniforme, mediano.
Deverá apresentar odor
agradável, consistência
firme, não deverá
apresentar perfurações,
machucados, coloração
não característica.
Embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,80 7.000 19.600,00

0017 CENOURA
CENOURA IN NATURA,
de 1ª qualidade, frescas,
firme de coloração
característica uniforme,
aroma, cor e sabor típico
da espécie, em perfeito
estado de
desenvolvimento. Isento
de sujidades, insetos,
parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e
perfurações. Lavadas e
Higienizadas, em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,55 10.000 25.500,00

0018 CEREAL INFANTIL DE
ARROZ, PCT 230 G
Suplemento de cereal
infantil, composto por
nutrientes essenciais
como Zinco, Vitamina A,
Vitamina C e ferro,
embalagem integra de
230g de peso líquido.
Validade mínima de 6
meses a partir da data de
entrega. A rotulagem
deve conter no mínimo as
seguintes informações
nome ou marca,
ingredientes, data de
validade, lote e
informações nutricionais.

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

PCT 230G Maratá/Maratá 4,90 1.800 8.820,00
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0019 CHEIRO VERDE, PCT
200 G
CHEIRO VERDE IN
NATURA, de 1º
qualidade, maço pesando
aproximadamente 200
gramas de cebolinha e
coentro, embalado em
saco plástico transparente
e atóxico, apresentando
coloração verde e grau de
maturação adequado,
com aspecto e odor
próprios da espécie, livres
de terra em aderência,
insetos e larvas e detritos.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,80 1.000 2.800,00

0020 CHUCHU
CHUCHU IN NATURA, de
1ª qualidade, fresco, firme
de coloração verde
uniforme, aroma, cor e
sabor típico da espécie,
em perfeito estado de
desenvolvimento. Isento
de sujidade, insetos,
parasitas, larvas,
rachaduras, cortes e
perfurações. Peso e
tamanho padrão. Lavados
e Higienizados, em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno de
no máximo 3 kg de peso
líquido.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,60 8.000 20.800,00

0021 COLORAL, PCT 1 KG
COLORAU EM PÓ, fino e
homogêneo, feito com
matéria-prima de boa
qualidade, coloração
intensa e característica,
em embalagem plástica
pesando 1 kg, com
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade e peso.
O produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

PCT 1KG Maratá/Maratá 8,35 2.000 16.700,00

0022 COUVE (FOLHA), PCT
400G
COUVE MANTEIGA, de
1ª qualidade coloração
verde escuro uniforme,
colhida ao atingir o grau
de desenvolvimento
completo, folhas sãs, livre
de insetos, larvas,
parasitas, sujidades, terra
aderente e sem sinais de
apodrecimento ou
manchas amareladas.
Lavados e Higienizados,
em embalagem plástica
transparente, cada
unidade pesando
aproximadamente 400 g
(quatrocentas gramas).

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO3,75 2.000 7.500,00

0023 EXTRATO DE TOMATE,
SACHÊ DE 340G
EXTRATO DE TOMATE,
simples e concentrado,
preparado com frutos
maduros, sãos, sem pele
e sem sementes.
Ingredientes: tomate, sal
e açúcar. Embalagem
íntegra tipo lata ou sachê
tetra brik de 340 gramas,
com identificação (rótulo)
dos ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação, lote e
validade. O produto deve
estar isento de
fermentações, sujidades,
parasitas, larvas e
material estranho.
Validade mínima de 06
meses a contar da data
de entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

SACHE REAL/REAL 1,50 15.000 22.500,00
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0024 FARINHA DE
MANDIOCA, PCT 1KG
FARINHA DE
MANDIOCA, TIPO PUBA
FINA. Embalagem
íntegra, tipo pacote de
polietileno de no máximo
1 kg de peso líquido. Livre
de misturas, resíduos ou
impurezas, não deve
apresentar odor intenso
(não característico do
produto) além de
coloração anormal. O
prazo de validade deve
ser superior a 06 meses a
partir da data de entrega.
A rotulagem deve conter
no mínimo as seguintes
informações: nome ou
marca, ingredientes, data
de validade, peso, lote e
informações nutricionais.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG JOAOZINHO/JOAOZINHO 4,44 8.000 35.520,00

0025 FARINHA DE TRIGO,
PCT 1KG
FARINHA DE TRIGO sem
fermento, enriquecida
com ácido fólico e ferro.
Embalagem íntegra de 1
kg de peso líquido. A
embalagem deve conter
etiqueta de identificação,
ingredientes, data de
validade, peso, lote e
informações nutricionais.
O prazo de validade deve
ser superior a 06 meses a
partir da data de entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG ARAGUAIA/ARAGUAIA 3,60 1.200 4.320,00

0026 FEIJÃO CARIOCA, PCT
1KG
FEIJÃO CARIOCA TIPO
1, de 1ª qualidade
constituído de no mínimo
de 95% de grãos inteiros
e íntegros, na cor
característica a variedade
correspondente, de
tamanho e formatos
naturais maduros, limpos
e secos, livres de
sujidades, detritos, larvas,
insetos, terra e misturas
de outras espécies, na
embalagem primária
plástica transparente e
atóxica de 1 kg. Com
identificação do produto,
marca do fabricante,
prazo de validade,peso e
lote. O produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG BANDINHA/BANDINHA 6,34 17.000 107.780,00

0027 FERMENTO QUÍMICO
EM PÓ, UND 250G
FERMENTO QUÍMICO
EM PÓ, acondicionado
em embalagem contendo
250 gramas, com
identificação (rótulo) dos
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação, lote e
validade. Isento de
sujidades, parasitas,
larvas e material
estranho. Validade
mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

UND ROYAL/ROYAL 5,20 400 2.080,00
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0028 FLOCÃO DE ARROZ,
PCT 500G
FLOCÃO DE ARROZ,
feito a partir de arroz
granulado, sem sal, feito
á base de matéria prima
selecionada, de boa
qualidade, sem
conservantes e sem
glúten. Isento de larvas,
detritos, insetos e
misturas de outras
espécies, em embalagem
plástica não violada, com
identificação do
fabricante, data de
validade, peso, lote e
informação nutricional.
Embalagem de 500g. O
produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

ARS LIMA EIRELI BONOARROZ BONOARROZ 2,87 4.000 11.480,00

0029 FLOCÃO DE MILHO,
PCT 500 G
FLOCÃO DE MILHO,
farinha de milho flocada,
sem sal, feito á base de
matéria prima
selecionada, de boa
qualidade. Isento de
larvas, detritos, insetos e
misturas de outras
espécies, em embalagem
plástica não violada, com
identificação do
fabricante, data de
validade, peso, lote e
informação nutricional.
Embalagem de 500g. O
produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

PCT 500G Rainha/Rainha alimentos 2,15 4.000 8.600,00

0030 FÓRMULA INFANTIL A
PARTIR DO 6º MÊS,
LATA 400G
FÓRMULA INFANTIL
Fórmula infantil de
seguimento para
lactentes e crianças de
primeira infância. A partir
do 6º mês. Com DHA e
ARA e Nucleotídeos e
sem glútem. O produto
deverá ter registro do SIM
(Serviço de Inspeção
Municipal – realizado
pelas Secretarias
Municipais de
Agricultura), SIE (Serviço
de Inspeção Estadual –
realizado pelas
Secretarias Estaduais da
Agricultura, ou SIF
(Serviço de Inspeção
Federal – realizado pelo
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(MAPA). Deve ter
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Lata de 400g

ARS LIMA EIRELI NESTOGENO NESTOGENO 20,45 2.000 40.900,00
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0031 FRANGO, COXA E
SOBRECOXA
COXA E SOBRECOXA
DE FRANGO, devem
apresentar-se
congelados, livres de
parasitos e de qualquer
substancia contaminada
que possa alterá-la ou
encobrir alguma
alteração, odor e sabor
próprios em porções
individuais em saco
plástico transparente e
atóxico, limpo não
violado, resistente, que
garanta a integridade do
produto. Adicionado em
embalagens lacradas. O
produto deverá ter
registro do SIM (Serviço
de Inspeção Municipal –
realizado pelas
Secretarias Municipais),
ou SIE (Serviço de
Inspeção Estadual –
realizado pelas
Secretarias Estaduais, ou
SIF (Serviço de Inspeção
Federal – realizado pelo
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(MAPA). Deverá
apresentar validade
mínima de 90 dias a partir
da data de entrega em
caixas de 20kg.

ARS LIMA EIRELI SUPER FRANGO SUPER FRANGO 11,06 15.000 165.900,00

0032 FRANGO, PEITO
PEITO DE FRANGO,
devem apresentar-se
congelados, livres de
parasitos e de qualquer
substancia contaminada
que possa alterá-la ou
encobrir alguma
alteração, odor e sabor
próprios em porções
individuais em saco
plástico transparente e
atóxico, limpo não
violado, resistente, que
garanta a integridade do
produto. Adicionado em
embalagens lacradas. O
produto deverá ter
registro do SIM (Serviço
de Inspeção Municipal –
realizado pelas
Secretarias Municipais),
ou SIE (Serviço de
Inspeção Estadual –
realizado pelas
Secretarias Estaduais, ou
SIF (Serviço de Inspeção
Federal – realizado pelo
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(MAPA). Deverá
apresentar validade
mínima de 90 dias a partir
da data de entrega em
caixas de 20 kg.

ARS LIMA EIRELI SUPER FRANGO SUPER FRANGO 11,85 1.000 11.850,00

0033 FUBÁ DE MILHO, PCT
500G
FUBÁ DE MILHO, obtido
da moagem do grão de
milho são, limpo, isento
de matéria terrosa e
parasita. Não podendo
apresentar umidade,
fermentação ou ranço.
Acondicionado em
embalagem de polietileno
atóxico, contendo 500
gramas, com identificação
na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação, lote e
validade. Isento de
sujidades, parasitas,
larvas e material
estranho. Validade
mínima de 06 meses a
contar da data de
entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT SINHA/SINHA 2,30 4.000 9.200,00
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0034 LARANJA
LARANJA IN NATURA de
1ª qualidade, frescas,
íntegras, firmes, tamanho
uniforme e mediano. Não
estar amassada ou
apresentando feridas,
manchas na casca, ou
qualquer alteração que
afete sua aparência. Grau
de maturação próprio
para o consumo. Não
conter terra, insetos ou
corpos estranhos
aderidos na casca. Com
coloração característica,
ausência de umidade e
bolor. Lavadas e
higienizadas, em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

ARS LIMA EIRELI IN NATURA IN NATURA 2,75 5.000 13.750,00

0035 LEITE INTEGRAL EM
PÓ, PCT 400G
LEITE EM PÓ
INTEGRAL, não
modificado, sem adição
de açúcar e soro, produto
obtido por desidratação
do leite de vaca integral e
apto para a alimentação
humana mediante
processos
tecnologicamente
adequados, na
informação nutricional o
produto deve conter
carboidratos, proteínas,
gorduras totais e
saturadas, sódio e cálcio.
Embalagem: de papel
metalizado, peso liquido
de 400g. O produto
deverá ter registro do
órgão fiscalizador
competente e validade
mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT FORT MAIS/FORT MAIS 10,99 10.000 109.900,00

0036 LINGÜIÇA TOSCANA
LINGUIÇA TOSCANA,
congelada de carne suína
pura e limpa de 1ª
qualidade, apresentando
gomos uniformes,
adicionado de
condimentos naturais em
proporções adequadas,
embalada em saco
plástico transparente,
atóxico, limpo e não
violado. Na embalagem
deve constar
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação, lote e
validade. Não deve
apresentar superfície
úmida, pegajosa ou com
exsudado líquido. Isento
de sujidades, parasitas,
larvas e material
estranho. Validade
mínima de 06 meses a
contar da data de
entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG SUPER
FRANGO/SUPER
FRANGO

14,50 10.000 145.000,00

0037 MAÇÃ FUJI
MAÇÃ TIPO FUJI IN
NATURA, de 1ª
qualidade, frescas,
íntegras, com tamanho e
coloração uniformes,
devendo ser bem
desenvolvida e madura,
com polpa firme e intacta,
sem danos físicos e
mecânicos oriundos do
manuseio e transporte.
Livres de larvas, insetos e
sujidades. Lavados e
Higienizados, em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO4,00 5.000 20.000,00
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0038 MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE, PCT 500G
MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE, c/ovos,
massa seca, de sêmola
de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, ovos
pasteurizados, corantes
naturais urucum e
cúrcuma. Deve possuir 0
gorduras trans, 0
gorduras,0 saturadas e 0
sódio. Em embalagem
plástica própria de fábrica
livres de larvas e insetos
e marcas de violação,
com informações
nutricionais, fabricante,
validade, lote e peso. O
produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Embalagem de
500 g.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT VITARELA/VITARELA 2,49 10.000 24.900,00

0039 MACARRÃO, TIPO
PARAFUSO, PCT 500G
MACARRÃO TIPO
PARAFUSO, c/ovos,
massa seca, de sêmola
de trigo enriquecida com
ferro e ácido fólico, ovos
pasteurizados, corantes
naturais urucum e
cúrcuma. Deve possuir 0
gorduras trans, 0
gorduras,0 saturadas e 0
sódio. Em embalagem
plástica própria de fábrica
livres de larvas e insetos
e marcas de violação,
com informações
nutricionais, fabricante,
validade, lote e peso. O
produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega. Embalagem de
500 g.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT VITARELA/VITARELA 2,49 10.000 24.900,00

0040 MAMÃO
MAMÃO IN NATURA, de
1ª qualidade, frescos,
com grau de maturação
intermediária, sem
danificações físicas,
casca integra. Livre de
insetos, larvas, parasitas,
sujidades, terra aderente
e sem sinais de
apodrecimento. Lavados
e Higienizados, em
embalagem plástica
transparente, cada
unidade pesando
aproximadamente 1 kg
(um quilo).

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO3,19 5.000 15.950,00

0041 MANDIOCA
MANDIOCA IN NATURA,
de 1ª qualidade, de
espécie própria para
consumo, com casca,
Íntegra, sem danificações
físicas, livre de insetos,
parasitas, sujidades e
terra aderente. Bem
desenvolvida e sem
danos físicos oriundos de
manuseio e transporte,
sem larvas e sinais de
apodrecimento. Lavadas
e Higienizadas, em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,80 9.000 25.200,00
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0042 MARGARINA VEGETAL,
POTE 1KG
MARGARINA VEGETAL,
sem sal, no mínimo 65%
a 80% de lipídeos e 0%
de gorduras trans,
embalada em potes de
plástico de 1 kg,
enriquecida de vitaminas,
apresentação, aspecto,
cheiro, sabor e cor
característicos, isenta de
ranço e de bolores;
embalagem primária com
identificação do produto,
especificação dos
ingredientes, informação
nutricional, prazo de
validade, peso líquido e
rotulagem. O produto
deverá ter registro do
órgão fiscalizador
competente e validade
mínima de 06 meses a
partir da data de entrega.
Embalagem de 1 kg.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG SOYA/SOYA 9,20 3.000 27.600,00

0043 MELANCIA
MELANCIA IN NATURA,
de 1ª qualidade, tamanho
e coloração uniformes,
polpa de coloração
rosada a avermelhada
intacta, casca íntegra,
bem desenvolvida e
madura, sem danos
físicos oriundos de
manuseio e transporte,
sem larvas e sinais de
apodrecimento. Lavadas
e Higienizadas, em caixa
plástica.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2,04 20.000 40.800,00

0044 ÓLEO DE SOJA, GFA
900 ML
ÓLEO DE SOJA
REFINADO, obtido de
matéria prima vegetal,
deve está isento de
substâncias estranhas á
sua composição normal,
aspecto límpido.
Embalagem íntegra em
garrafa pet de 900ml. O
produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 06
meses a partir da data de
entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

UND SOYA/SOYA 8,40 10.000 84.000,00

0045 ORÉGANO
DESIDRATADO, PCT
300G
ORÉGANO
DESIDRATADO, triturado
em embalagem plástica
transparente resistente,
contendo 300 gramas,
com identificação (rótulo)
dos ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação, lote e
validade. Isento de
sujidades, parasitas,
larvas e material
estranho. Validade
mínima de 12 meses a
contar da data de
entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

PCT MAIS SABOR/MAIS
SABOR

4,15 500 2.075,00

0046 OVO DE GALINHA,
CARTELA COM 30
UNIDADES
OVO DE GALINHA,
BRANCO, IN NATURA,
frescos. Deverá
apresentar odor
agradável e
característico. Não deverá
apresentar perfurações
ou rachaduras e
coloração não
característica.
Embalagem íntegra, tipo
cartelas de 30 unidades.
Unidades com peso
médio de 50g cada.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

CARTELA CLARA E GEMA/CLARA
E GEMA

13,70 2.000 27.400,00
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0047 PÃO FRANCÊS, UND 50
G
PÃO FRANCÊS, de 50g,
de 1 ª qualidade com
miolo branco e casca de
cor dourada brilhante e
homogênea. Serão
rejeitados pães mal
assados, queimados,
amassados, achatados e
embatumados "aspecto
massa pesada” e de
características
organolépticas anormais.
Isento de parasitas,
microorganismos e
qualquer substância que
venha a comprometer a
saúde humana. No
momento da entrega os
pães deverão estar
acondicionados sacos
plásticos transparentes
atóxicos, íntegros e
corretamente fechados,
contendo informações do
fabricante, peso, data de
fabricação, validade e
lista de ingredientes. Com
peso de
aproximadamente 50 g
cada unidade.

B SILVA DA PENHA
FERREIRA COMERCIO

PANIFICADORA SABOR
REAL

PANIFICADORA SABOR
REAL

0,35 150.000 52.500,00

0048 PÃO TIPO HOT DOG,
PCT 450G
PÃO TIPO HOT DOG, de
1 ª qualidade, fabricado
com farinha de trigo, leite
gordura vegetal, açúcar ,
sal e fermento biológico.
Isento de parasitas,
microorganismos e
qualquer substância que
venha a comprometer a
saúde humana, miolo
branco, casca dourada e
uniforme. Com peso de
aproximadamente 50 g
cada unidade. No
momento da entrega os
pães deverão estar
acondicionados sacos
plásticos transparentes
atóxicos, íntegros e
corretamente fechados,
contendo informações do
fabricante, peso, data de
fabricação e validade e
lista de ingredientes. São
rejeitados pães mal
assados, queimados, com
massa de aspecto pesado
e de características
organolépticas anormais.
O produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente.

B SILVA DA PENHA
FERREIRA COMERCIO

PANIFICADORA SABOR
REAL

PANIFICADORA SABOR
REAL

3,90 50.000 195.000,00

0049 PIMENTÃO VERDE
PIMENTÃO VERDE IN
NATURA, de 1ª
qualidade, tamanho
médio, no ponto de
maturação, sem
ferimentos ou defeito,
sem manchas e livres de
resíduos de fertilizantes.
Embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO6,90 3.000 20.700,00

0050 POLVILHO DOCE, PCT 1
KG
POLVILHO DOCE, de
mandioca, tipo 1.
Acondicionado em
embalagem de polietileno
atóxico, contendo 1 kg,
com identificação na
embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação, lote e
validade. Isento de
sujidades, parasitas,
larvas e material
estranho. Validade
mínima de 06 meses a
contar da data de
entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG DO ZE/DO ZE 5,40 5.000 27.000,00
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0051 REPOLHO
REPOLHO BRANCO IN
NATURA, fresco e com
grau de maturação
intermediário, tamanho
uniforme e mediano.
Deverá apresentar odor
agradável, consistência
firme, sem perfurações,
machucados, coloração
não característica.
Embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANJEIRO3,22 9.000 28.980,00

0052 SAL REFINADO
IODADO, PCT 1KG
SAL REFINADO
IODADO, de 1ª
qualidade, deverá se
apresentar em condições
normais como um sólido
cristalino branco. Será
obrigatória a adição de
sais de iodo (iodato de
potássio, iodeto de
potássio ou outro sal de
iodo não tóxico) na
dosagem mínima de 10
mg e máxima de 15 mg
de iodo por 01 kg de sal,
de acordo com a
legislação específica.
Embalagem íntegra de 1
kg, contendo informações
do fabricante, lote, data
de fabricação e validade.
O produto deverá ter
registro do órgão
fiscalizador competente e
validade mínima de 09
meses a partir da data de
entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG MARINHO/MARINHO 0,80 2.000 1.600,00

0053 SUCO CONCENTRADO
DE CAJU, UND 500 ML
SUCO CONCENTRADO
DE CAJU, com
rendimento de 1/10
partes. Embalagem
íntegra, tipo garrafa de
vidro ou de plástico de
500 ml de peso líquido,
sem a presença de sabor
amargo. Com
identificação na
embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade.
Isento de sujidades,
parasitas, larvas e
material estranho.
Validade mínima de 06
meses a contar da data
de entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

UND JANDAIA/JANDAIA 2,49 20.000 49.800,00

0054 SUCO CONCENTRADO
DE UVA, UND 500 ML
SUCO CONCENTRADO
DE UVA, com rendimento
de 1/3 partes.
Embalagem íntegra, tipo
garrafa de vidro ou de
plástico de 500 ml de
peso líquido, sem a
presença de sabor
amargo. Com
identificação na
embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor
nutricional, peso,
fornecedor, data de
fabricação e validade.
Isento de sujidades,
parasitas, larvas e
material estranho.
Validade mínima de 06
meses a contar da data
de entrega.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

UND DAFRUTA/DAFRUTA 2,70 10.000 27.000,00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/09/2021 às 07:26:27.
Código verificador: 13289A

Página 24 de 161

0055 TOMATE
TOMATE IN NATURA, de
1ª qualidade, frescos,
com grau de maturação
intermediária, tamanho
uniforme mediano, firme
de coloração
avermelhada, aroma, cor
e sabor típico da espécie,
em perfeito estado de
desenvolvimento. Isento
de sujidade, insetos
parasitas, larvas, cortes e
perfurações. Lavados e
Higienizados, em
embalagem íntegra, tipo
pacote de polietileno.

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO3,92 10.000 39.200,00

0056 VINAGRE DE ÁLCOOL,
GFA 750ML
VINAGRE DE ÁLCOOL, á
base de fermento acético
de álcool, água e
conservador

ARS LIMA EIRELI TOCANO TOCANO 2,40 3.500 8.400,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - AÇAFRÃO EM PÓ, PCT 500 G

AÇAFRÃO EM PÓ, fino e homogêneo, feito com matéria-prima de boa qualidade, coloração intensa e
característica, em embalagem plástica pesando 500 G, com identificação do produto, marca do
fabricante. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06
meses a partir data da entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

17/08/2021 -
15:53:32

ARIANE ARIANE 2.000 6,78 13.560,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
09:50:49

PCT SINHA/SINHA 2.000 5,76 11.520,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:49:58

AÇAFRÃO EM
PÓ, fino e
homogêneo, feito
c

SABOR GOIANO 2.000 3,25 6.500,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:24:11

AÇAFRÃO EM
PÓ, PCT 500 G

sabor goiano 2.000 2,10 4.200,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:10:08

AÇAFRÃO EM
PÓ, PCT 500 G

sabor goiano 2.000 6,70 13.400,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:21:11

MAIS SABOR MAIS SABOR 2.000 6,50 13.000,00 Sim

0002 - ABACAXI
ABACAXI IN NATURA, de 1ª qualidade, colhido maduro, o padrão desejado são frutos firmes, sem injúrias mecânicas, queima de
sol, podridões, brocas e resíduos de agrotóxicos, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Lavados e Higienizados, em caixas plásticas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

17/08/2021 -
15:54:26

IN NATURA IN NATURA 5.000 4,00 20.000,00 Sim
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T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:19:24

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO5.000 3,40 17.000,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:51:19

ABACAXI IN
NATURA, de 1ª
qualidade, colh

BARBOSA 5.000 1,82 9.100,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:24:57

ABACAXI barbosa 5.000 1,24 6.200,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:12:09

ABACAXI barbosa 5.000 4,00 20.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:21:37

CEASA CEASA 5.000 3,95 19.750,00 Sim

0003 - ABÓRORA CABOTIÁ

ABÓBORA CABOTIÁ IN NATURA, de 1ª qualidade, com grau de maturação completa. Apresentando cor de polpa intensa, firme,
intacta, não apresentar perfurações nem injúrias oriundas de transporte e manuseio. Lavadas e Higienizadas, em embalagem
íntegra, tipo pacote de polietileno de no máximo 5 kg ou em caixas plásticas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

17/08/2021 -
15:55:06

IN NATURA IN NATURA 5.000 3,21 16.050,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:20:12

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO5.000 3,84 19.200,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:52:57

ABÓBORA
CABOTIÁ IN
NATURA, de 1ª
qualida

BARBOSA 5.000 2,16 10.800,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:26:12

ABÓRORA
CABOTIÁ

barbosa 5.000 1,40 7.000,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:15:08

ABÓRORA
CABOTIÁ

barbosa 5.000 4,50 22.500,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:22:28

CEASA CEASA 5.000 4,20 21.000,00 Sim

0004 - ABOBRINHA VERDE

ABOBRINHA VERDE IN NATURA, de 1ª qualidade, com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme mediano, sem
injúrias e deformidades provocadas pelo transporte e manuseio, livres de sujidades, parasitas e larvas. Lavadas e Higienizadas,
em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de no máximo 5 kg de peso líquido.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

17/08/2021 -
15:56:00

IN NATURA IN NATURA 800 2,94 2.352,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:20:24

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO800 3,70 2.960,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:53:42

ABOBRINHA
VERDE IN
NATURA, de 1ª
qualida

BARBOSA 800 1,94 1.552,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:27:52

ABOBRINHA
VERDE

barbosa 800 1,26 1.008,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:16:46

ABOBRINHA
VERDE

barbosa 800 4,00 3.200,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:22:37

CEASA CEASA 800 3,98 3.184,00 Sim

0005 - ACHOCOLATADO EM PÓ, PCT 400 G

ACHOCOLATADO EM PÓ, vitaminado, homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com
identificação do produto, marca do fabricante e ingrediente. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e
validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega. Pacote de 400g.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

17/08/2021 -
16:01:22

ITALAC ITALAC 5.000 4,99 24.950,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:16:05

PCT MUKY/MUKY 5.000 5,33 26.650,00 Sim

B J V ATACADO E
VAREJO DE
ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

31.307.035/0001-
00

20/08/2021 -
15:39:47

pacote TODDY 5.000 7,00 35.000,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:06:22

PCT 400G Cacau
Shake/Cacau
Foods

5.000 6,28 31.400,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:54:49

ACHOCOLATADO
EM PÓ,
vitaminado,
homogêne

MAGICO 5.000 3,01 15.050,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:28:42

ACHOCOLATADO
EM PÓ, PCT 400
G

magico 5.000 1,95 9.750,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:18:36

ACHOCOLATADO
EM PÓ, PCT 400
G

magico 5.000 6,20 31.000,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:02:18

ACHOCOLATADO
EM PÓ
VITAMINADO
400G

ESPECIALI 5.000 6,28 31.400,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:23:35

APTI APTI 5.000 5,80 29.000,00 Sim

0006 - ACÚCAR CRISTAL, PCT 1 KG

AÇÚCAR CRISTAL, de origem vegetal, constituído por sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, de aspecto sólido e
cristais bem definidos, isento de matéria terrosa de parasitas e de detritos animais ou vegetais, em embalagem íntegra de 1 Kg ,
contendo na mesma informações do fabricante, marca, data de fabricação e lote. O produto deverá ter registro do órgão
fiscalizador competente e validade mínima de 08 meses a partir data da entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

17/08/2021 -
16:02:04

ITAJÁ ITAJÁ 9.000 3,70 33.300,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:21:54

PCT HIPER
CLARO/HIPER
CLARO

9.000 3,25 29.250,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:22:59

PCT 1KG Itajá/Jales
Machado

9.000 3,70 33.300,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:55:39

AÇÚCAR
CRISTAL, de
origem vegetal,
const

OURO BRANO 9.000 1,77 15.930,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:29:19

ACÚCAR
CRISTAL, PCT 1
KG

ouro branco 9.000 1,15 10.350,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:20:44

ACÚCAR
CRISTAL, PCT 1
KG

ouro branco 9.000 3,70 33.300,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:02:54

AÇUCAR
CRISTAL 1KG

CRISTAL DE
MINAS

9.000 5,00 45.000,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:24:04

ITAJA ITAJA 9.000 3,68 33.120,00 Sim

0007 - ALHO

ALHO A GRANEL IN NATURA, de 1ª QUALIDADE, de cor branca ou roxa. Cabeça redonda, cheia sem brotos. Parte exterior
intacta sem presença de deterioração, perfuração de pragas, dano mecânico ou manchas. Dentes firmes, graúdos e unidos sem
polpa exposta. Sem terra aderente e sujidades. Em embalagem íntegra tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

17/08/2021 -
16:02:57

IN NATURA IN NATURA 2.000 21,66 43.320,00 Sim
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T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:24:32

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2.000 22,00 44.000,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:23:36

KG In natura/In natura 2.000 25,67 51.340,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:56:17

ALHO A GRANEL
IN NATURA, de 1ª
QUALIDADE

BARBOSA 2.000 12,32 24.640,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:33:11

ALHO barbosa 2.000 7,96 15.920,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:22:28

ALHO barbosa 2.000 25,60 51.200,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:24:45

CEASA CEASA 2.000 21,00 42.000,00 Sim

0008 - ARROZ TIPO 1, PCT 1 KG
ARROZ AGULHINHA, LONGO FINO, TIPO 1, devendo apresentar coloração branca, grãos íntegros, isentos de matéria terrosa,
parasitas, larvas e de detritos animais ou vegetais, em embalagem plástica atóxica não violada, limpos e resistentes, contendo
identificação do produto, informações nutricionais, número de lote, peso, validade acondicionados em fardos lacrados. –
Embalagem de 1 kg. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

20/08/2021 -
16:45:07

BAMBINORTE BAMBINORTE 15.000 3,90 58.500,00 Sim

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

19/08/2021 -
09:05:47

pacote Racha Panela 15.000 4,23 63.450,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:27:25

PCT BUTUI/BUTUI 15.000 3,59 53.850,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:24:11

PCT 1KG Santa
fé/Cerealista santa
fé

15.000 4,23 63.450,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:57:21

ARROZ
AGULHINHA,
LONGO FINO,
TIPO 1, dev

BOM GRAO 15.000 2,03 30.450,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:31:09

ARROZ TIPO 1,
PCT 1 KG

bom grao 15.000 1,31 19.650,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:24:22

ARROZ TIPO 1,
PCT 1 KG

bom grao 15.000 4,20 63.000,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:03:59

ARROZ AGULHA
TIPO 1 1KG

OURO VELHO 15.000 4,90 73.500,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:25:13

BOM GRÃO BOM GRÃO 15.000 4,15 62.250,00 Sim

0009 - BANANA PRATA
BANANA TIPO PRATA, de 1ª qualidade, com maturação intermediária, tamanho uniforme mediano, sem danificações físicas e
casca íntegra. Livre de insetos, larvas, parasitas, sujidades, terra aderente e sem sinais de apodrecimento. Com odor agradável e
consistência firme e coloração característica em caixas plásticas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

17/08/2021 -
16:05:02

IN NATURA IN NATURA 10.000 3,65 36.500,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:28:23

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO10.000 3,28 32.800,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:58:14

BANANA TIPO
PRATA, de 1ª
qualidade, com

BARBOSA 10.000 1,82 18.200,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:31:51

BANANA PRATA barbosa 10.000 1,18 11.800,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:25:57

BANANA PRATA barbosa 10.000 3,80 38.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:26:00

CEASA CEASA 10.000 3,75 37.500,00 Sim
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0010 - BATATA DOCE
BATATA TIPO DOCE, de 1ª qualidade, firme de coloração rosada uniforme, aroma e cor típico da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento, tamanho uniforme e mediano. Isento de sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações.
Em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

17/08/2021 -
16:05:51

IN NATURA IN NATURA 5.000 3,80 19.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:31:51

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO5.000 3,29 16.450,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:58:54

BATATA TIPO
DOCE, de 1ª
qualidade, firme

BARBOSA 5.000 1,82 9.100,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:32:29

BATATA DOCE barbosa 5.000 1,18 5.900,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:27:05

BATATA DOCE barbosa 5.000 3,80 19.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:25:48

CEASA CEASA 5.000 3,70 18.500,00 Sim

0011 - BATATAINGLESA
BATATA TIPO INGLESA, de 1ª qualidade, firme com grau de maturação intermediária, tamanho uniforme, mediano. Deve ser
isento de matéria terrosa, parasitos e detritos animais. Com odor agradável, consistência firme, sem perfurações, machucados ou
odor não característicos. Lavadas e Higienizadas em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:38:11

IN NATURA IN NATURA 10.000 4,00 40.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:33:12

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO10.000 3,40 34.000,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
16:59:57

BATATA TIPO
INGLESA, de 1ª
qualidade, fi

BARBOSA 10.000 1,92 19.200,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:35:54

BATATAINGLESA barbosa 10.000 1,24 12.400,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:29:21

BATATAINGLESA barbosa 10.000 4,00 40.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:26:50

CEASA CEASA 10.000 3,94 39.400,00 Sim

0012 - BETERRABA
BETERRABA IN NATURA, de 1ª qualidade, frescas, firme de coloração característica uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Isento de sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações.
Lavadas e Higienizadas, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:35:09

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO5.000 4,25 21.250,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:38:06

IN NATURA IN NATURA 5.000 3,58 17.900,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:00:50

BETERRABA IN
NATURA, de 1ª
qualidade, fr

BARBOSA 5.000 2,40 12.000,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:36:37

BETERRABA barbosa 5.000 1,55 7.750,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:30:46

BETERRABA barbosa 5.000 5,00 25.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:26:59

CEASA CEASA 5.000 4,50 22.500,00 Sim

0013 - BICOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PCT 400 G
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, deverá estar em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de características organolépticos anormais. Não podendo apresentar biscoitos quebradiços em excesso.
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Embalagem íntegra de 400g, tipo 3 em 1. Deve constar na embalagem a data de validade, fabricação do produto e lote. O
produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
10:57:51

PCT RANCHEIRO/RANCHEIRO 9.000 4,67 42.030,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:39:01

MYBIT MYBIT 9.000 4,35 39.150,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:07:09

PCT 400G Trigolino/Ocrim 9.000 5,50 49.500,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:01:51

BISCOITO
SALGADO, TIPO
CREAM
CRACKER, de

MY BITY 9.000 2,64 23.760,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:37:03

BICOITO
SALGADO, TIPO
CREAM
CRACKER, PCT

my bity 9.000 1,71 15.390,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:32:30

BICOITO
SALGADO, TIPO
CREAM
CRACKER, PCT

my bity 9.000 5,50 49.500,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:04:52

BISCOITO
CREAM
CRACKER 400G

LUAM 9.000 5,50 49.500,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:27:23

LE PETIT LE PETIT 9.000 4,90 44.100,00 Sim

0014 - CARNE EM CUBOS, PCT 1 KG
CARNE BOVINA EM CUBOS, tipo patinho, colchão mole ou acém corta em cubos de aproximadamente 30g, congelada,
embalada a vácuo, com no máximo 10% de gordura. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, não apresentar manchas
esverdeadas nem pardacenta, deve apresentar também cor, textura e sabor característicos do corte, com ausência de sujidades
e tecidos inferiores como osso, cartilagens, aparas, tendões e coágulos. O produto deverá ser manipulado em condições
higiênicas adequadas e ser provenientes de animais sadios. Em embalagem plástica transparente e atóxica, limpa e não violada,
resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, deve conter na embalagem informação de procedência, lote e
validade. Embalagem de 1 kg. O produto deverá ter registro do SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas Secretarias
Municipais ), ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias Estaduais, ou SIF (Serviço de Inspeção Federal
– r
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
11:02:41

KG JBS/JBS 15.000 30,26 453.900,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

20/08/2021 -
16:47:46

BOI FORTE BOI FORTE 15.000 31,75 476.250,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:24:55

PCT 1KG Quality
beef/Mercurio

15.000 35,60 534.000,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:03:34

CARNE BOVINA
EM CUBOS, tipo
patinho, col

BOVINA 15.000 17,08 256.200,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:37:42

CARNE EM
CUBOS, PCT 1
KG

bovina 15.000 11,04 165.600,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:34:28

CARNE EM
CUBOS, PCT 1
KG

bovina 15.000 35,60 534.000,00 Sim

CASA DE CARNE
MACAUBA LTDA

37.257.843/0001-
88

23/08/2021 -
09:28:47

CARNE BOVINA
EM CUBOS, tipo
patinho, col

bovina 15.000 35,00 525.000,00 Sim

0015 - CARNE MOÍDA, PCT 1 KG
CARNE BOVINA, de 2ª, magra, de boa qualidade, moída, congelada, embalada a vácuo. Aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, não apresentar manchas esverdeadas nem pardacenta, deve apresentar também cor, textura e sabor característicos
do corte, com ausência de sujidades e tecidos inferiores como osso, cartilagens, aparas, tendões e coágulos. O produto deverá
ser manipulado em condições higiênicas adequadas e ser provenientes de animais sadios. Em embalagem plástica transparente
e atóxica, limpa e não violada, resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, deve conter na embalagem
informação de procedência, lote e validade. Embalagem de 1 kg. O produto deverá ter registro do SIM (Serviço de Inspeção
Municipal – realizado pelas Secretarias Municipais), ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias
Estaduais, ou SIF (Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Vali
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

19/08/2021 -
09:06:37

pacote Mafripar 15.000 31,00 465.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
11:04:51

KG JBS/JBS 15.000 26,35 395.250,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

20/08/2021 -
16:48:57

BOI FORTE BOI FORTE 15.000 29,21 438.150,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:25:33

PCT 1KG Anglo/JBS 15.000 31,00 465.000,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:04:26

CARNE BOVINA,
de 2ª, magra, de
boa quali

BOVINA 15.000 14,88 223.200,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:38:29

CARNE MOÍDA,
PCT 1 KG

bovina 15.000 9,61 144.150,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:36:56

CARNE MOÍDA,
PCT 1 KG

bovina 15.000 31,00 465.000,00 Sim

CASA DE CARNE
MACAUBA LTDA

37.257.843/0001-
88

23/08/2021 -
09:29:30

CARNE BOVINA,
de 2ª, magra, de
boa quali

bovina 15.000 30,50 457.500,00 Sim

0016 - CEBOLA GRAÚDA, DE 1ª QUALIDADE
CEBOLA BRANCA IN NATURA, de 1ª qualidade, frescas, com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme, mediano.
Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não
característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
11:06:04

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO7.000 3,18 22.260,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:40:44

IN NATURA IN NATURA 7.000 3,20 22.400,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:26:08

KG In natura/In natura 7.000 3,75 26.250,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:05:44

CEBOLA BRANCA
IN NATURA, de 1ª
qualidade

BARBOSA 7.000 1,80 12.600,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:39:00

CEBOLA barbosa 7.000 1,16 8.120,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:38:43

CEBOLA barbosa 7.000 3,75 26.250,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:28:51

CEASA CEASA 7.000 3,69 25.830,00 Sim

0017 - CENOURA
CENOURA IN NATURA, de 1ª qualidade, frescas, firme de coloração característica uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Lavadas e Higienizadas, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
11:06:55

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO10.000 3,29 32.900,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:41:19

IN NATURA IN NATURA 10.000 3,77 37.700,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:06:38

CENOURA IN
NATURA, de 1ª
qualidade, fres

BARBOSA 10.000 1,82 18.200,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:39:35

CEBOLA BRANCA
IN NATURA, de 1ª
qualidade

barbosa 10.000 1,18 11.800,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:40:14

CENOURA barbosa 10.000 3,80 38.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:29:19

CEASA CEASA 10.000 3,74 37.400,00 Sim

0018 - CEREAL INFANTIL DE ARROZ, PCT 230 G
Suplemento de cereal infantil, composto por nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e ferro, embalagem integra
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de 230g de peso líquido. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações nome ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
11:07:56

PCT VITALAN/VITALAN 1.800 5,10 9.180,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:42:02

NUTRIBOM NUTRIBOM 1.800 5,29 9.522,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:07:49

PCT 230G Maratá/Maratá 1.800 6,00 10.800,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:07:44

Suplemento de
cereal infantil,
composto

NUTRIBOM 1.800 2,88 5.184,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:40:22

CEREAL
INFANTIL DE
ARROZ, PCT 230
G

PCT 1.800 1,86 3.348,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:42:40

CEREAL
INFANTIL DE
ARROZ, PCT 230
G

nutribom 1.800 6,00 10.800,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:29:34

CEASA CEASA 1.800 5,51 9.918,00 Sim

0019 - CHEIRO VERDE, PCT 200 G
CHEIRO VERDE IN NATURA, de 1º qualidade, maço pesando aproximadamente 200 gramas de cebolinha e coentro, embalado
em saco plástico transparente e atóxico, apresentando coloração verde e grau de maturação adequado, com aspecto e odor
próprios da espécie, livres de terra em aderência, insetos e larvas e detritos.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
11:08:48

PCT HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO1.000 2,80 2.800,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:42:33

IN NATURA IN NATURA 1.000 3,06 3.060,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:08:50

CHEIRO VERDE
IN NATURA, de 1º
qualidade,

BARBOSA 1.000 1,46 1.460,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:41:32

CHEIRO VERDE,
PCT 200 G

barbosa 1.000 0,95 950,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:44:23

CHEIRO VERDE,
PCT 200 G

barbosa 1.000 3,06 3.060,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:29:54

IN NATURA IN NATURA 1.000 3,00 3.000,00 Sim

0020 - CHUCHU
CHUCHU IN NATURA, de 1ª qualidade, fresco, firme de coloração verde uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Isento de sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e
tamanho padrão. Lavados e Higienizados, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de no máximo 3 kg de peso líquido.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

19/08/2021 -
11:10:09

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO8.000 3,44 27.520,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:43:04

IN NATURA IN NATURA 8.000 3,42 27.360,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:09:35

CHUCHU IN
NATURA, de 1ª
qualidade, fresc

BARBOSA 8.000 1,94 15.520,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:42:14

CHUCHU barbosa 8.000 1,26 10.080,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:46:06

CHUCHU barbosa 8.000 4,05 32.400,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:30:10

CEASA CEASA 8.000 3,98 31.840,00 Sim

0021 - COLORAL, PCT 1 KG
COLORAU EM PÓ, fino e homogêneo, feito com matéria-prima de boa qualidade, coloração intensa e característica, em



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/09/2021 às 07:26:27.
Código verificador: 13289A

Página 32 de 161

embalagem plástica pesando 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso. O produto
deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:43:42

SINHÁ SINHÁ 2.000 8,95 17.900,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:11:35

KG SINHA/SINHA 2.000 10,96 21.920,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:08:28

PCT 1KG Maratá/Maratá 2.000 12,90 25.800,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:10:22

COLORAU EM
PÓ, fino e
homogêneo, feito
c

SABOR GOIANO 2.000 6,19 12.380,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:43:41

COLORAL, PCT 1
KG

sabor goiano 2.000 4,00 8.000,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:48:26

COLORAL, PCT 1
KG

sabor goiano 2.000 12,90 25.800,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:30:48

IN NATURA IN NATURA 2.000 11,49 22.980,00 Sim

0022 - COUVE (FOLHA), PCT 400G
COUVE MANTEIGA, de 1ª qualidade coloração verde escuro uniforme, colhida ao atingir o grau de desenvolvimento completo,
folhas sãs, livre de insetos, larvas, parasitas, sujidades, terra aderente e sem sinais de apodrecimento ou manchas amareladas.
Lavados e Higienizados, em embalagem plástica transparente, cada unidade pesando aproximadamente 400 g (quatrocentas
gramas).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:44:14

IN NATURA IN NATURA 2.000 4,08 8.160,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:12:55

PCT HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO2.000 3,75 7.500,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:10:51

COUVE
MANTEIGA, de 1ª
qualidade coloraçã

BARBOSA 2.000 1,95 3.900,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:44:09

COUVE (FOLHA),
PCT 400G

barbosa 2.000 1,26 2.520,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:50:04

COUVE (FOLHA),
PCT 400G

barbosa 2.000 4,08 8.160,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:31:13

CEASA CEASA 2.000 4,05 8.100,00 Sim

0023 - EXTRATO DE TOMATE, SACHÊ DE 340G
EXTRATO DE TOMATE, simples e concentrado, preparado com frutos maduros, sãos, sem pele e sem sementes. Ingredientes:
tomate, sal e açúcar. Embalagem íntegra tipo lata ou sachê tetra brik de 340 gramas, com identificação (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. O produto deve estar isento de fermentações, sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

20/08/2021 -
16:51:15

GOIALI GOIALI 15.000 3,54 53.100,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:14:52

SACHE REAL/REAL 15.000 3,40 51.000,00 Sim

B J V ATACADO E
VAREJO DE
ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

31.307.035/0001-
00

20/08/2021 -
15:40:14

sache FUGINI 15.000 6,00 90.000,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:26:46

SACHÊ 340G Dez/Dez Alimentos 15.000 4,00 60.000,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:11:32

EXTRATO DE
TOMATE, simples
e concentrado

QUERO 15.000 1,92 28.800,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:44:35

EXTRATO DE
TOMATE, SACHÊ
DE 340G

quero 15.000 1,24 18.600,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:51:26

EXTRATO DE
TOMATE, SACHÊ
DE 340G

quero 15.000 4,00 60.000,00 Sim
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PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:09:17

EXTRATO DE
TOMATE SACHE
340G

PALADORI 15.000 4,00 60.000,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:32:17

VAL VAL 15.000 3,70 55.500,00 Sim

0024 - FARINHA DE MANDIOCA, PCT 1KG
FARINHA DE MANDIOCA, TIPO PUBA FINA. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de no máximo 1 kg de peso líquido.
Livre de misturas, resíduos ou impurezas, não deve apresentar odor intenso (não característico do produto) além de coloração
anormal. O prazo de validade deve ser superior a 06 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome ou marca, ingredientes, data de validade, peso, lote e informações nutricionais.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:45:39

TOCANTINS TOCANTINS 8.000 5,60 44.800,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:20:06

KG JOAOZINHO/JOAOZINHO 8.000 4,79 38.320,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:27:22

PCT 1KG Dona dê/NJF
Industria e
Comercio

8.000 5,60 44.800,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:12:31

FARINHA DE
MANDIOCA, TIPO
PUBA FINA. Emb

JOAOZINHO 8.000 2,68 21.440,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:45:05

FARINHA DE
MANDIOCA, PCT
1KG

joaozinho 8.000 1,74 13.920,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:53:58

FARINHA DE
MANDIOCA, PCT
1KG

joaozinho 8.000 5,60 44.800,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:09:57

FARINHA DE
MANDIOCA 1KG

TIPUÃ 8.000 5,60 44.800,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:32:43

TOCANTINS TOCANTINS 8.000 5,30 42.400,00 Sim

0025 - FARINHA DE TRIGO, PCT 1KG
FARINHA DE TRIGO sem fermento, enriquecida com ácido fólico e ferro. Embalagem íntegra de 1 kg de peso líquido. A
embalagem deve conter etiqueta de identificação, ingredientes, data de validade, peso, lote e informações nutricionais. O prazo
de validade deve ser superior a 06 meses a partir da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:46:21

CAMPESIMA CAMPESIMA 1.200 4,14 4.968,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:21:04

KG ARAGUAIA/ARAGUAIA 1.200 3,80 4.560,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:13:28

FARINHA DE
TRIGO sem
fermento,
enriqueci

SO TRIGO 1.200 1,98 2.376,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:45:59

FARINHA DE
TRIGO, PCT 1KG

so trigo 1.200 1,28 1.536,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:55:31

FARINHA DE
TRIGO, PCT 1KG

so trigo 1.200 4,10 4.920,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:33:18

MIRELLA MIRELLA 1.200 4,10 4.920,00 Sim

0026 - FEIJÃO CARIOCA, PCT 1KG
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 95% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a
variedade correspondente, de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, livres de sujidades, detritos, larvas, insetos,
terra e misturas de outras espécies, na embalagem primária plástica transparente e atóxica de 1 kg. Com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,peso e lote. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:47:08

DONA ZÉLIA DONA ZÉLIA 17.000 7,80 132.600,00 Sim
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T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:22:04

KG BANDINHA/BANDINHA 17.000 7,24 123.080,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:28:02

PCT 1KG Boca
cheia/Anversa
Comercio

17.000 8,05 136.850,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:14:15

FEIJÃO CARIOCA
TIPO 1, de 1ª
qualidade c

KI SABOR 17.000 3,86 65.620,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:46:31

FEIJÃO
CARIOCA, PCT
1KG

ki sabor 17.000 2,50 42.500,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:56:57

FEIJÃO
CARIOCA, PCT
1KG

ki sabor 17.000 8,00 136.000,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:10:45

FEIJÃO CARIOCA
TIPO 1

PATOS MIL 17.000 8,05 136.850,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:34:39

MINEIRÃO MINEIRÃO 17.000 7,80 132.600,00 Sim

0027 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, UND 250G
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, acondicionado em embalagem contendo 250 gramas, com identificação (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:47:46

ELEISHMAU ELEISHMAU 400 7,27 2.908,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:23:32

UND ROYAL/ROYAL 400 6,54 2.616,00 Sim

B J V ATACADO E
VAREJO DE
ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

31.307.035/0001-
00

20/08/2021 -
15:40:37

UNIDADE royal 400 8,00 3.200,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:09:03

250G Apti/Apti alimentos 400 7,77 3.108,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:14:59

FERMENTO
QUÍMICO EM PÓ,
acondicionado em

ROYAL 400 3,72 1.488,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:47:03

FERMENTO
QUÍMICO EM PÓ,
UND 250G

royal 400 2,41 964,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:58:30

FERMENTO
QUÍMICO EM PÓ,
UND 250G

royal 400 7,70 3.080,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:35:10

FLEISCHMANN FLEISCHMANN 400 7,20 2.880,00 Sim

0028 - FLOCÃO DE ARROZ, PCT 500G
FLOCÃO DE ARROZ, feito a partir de arroz granulado, sem sal, feito á base de matéria prima selecionada, de boa qualidade,
sem conservantes e sem glúten. Isento de larvas, detritos, insetos e misturas de outras espécies, em embalagem plástica não
violada, com identificação do fabricante, data de validade, peso, lote e informação nutricional. Embalagem de 500g. O produto
deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

20/08/2021 -
16:54:06

BONOARROZ BONOARROZ 4.000 2,87 11.480,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:36:50

PCT BONOARROZ/BONOARROZ4.000 3,99 15.960,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:09:45

PCT 500G Bonarroz/Roan 4.000 4,65 18.600,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:15:58

FLOCÃO DE
ARROZ, feito a
partir de arroz

BONOMILHO 4.000 2,23 8.920,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:47:37

FLOCÃO DE
ARROZ, PCT
500G

bonomilho 4.000 1,44 5.760,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

22/08/2021 -
23:59:48

FLOCÃO DE
ARROZ, PCT
500G

bonomilho 4.000 4,60 18.400,00 Sim
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C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:35:31

POTY POTY 4.000 4,10 16.400,00 Sim

0029 - FLOCÃO DE MILHO, PCT 500 G
FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho flocada, sem sal, feito á base de matéria prima selecionada, de boa qualidade. Isento de
larvas, detritos, insetos e misturas de outras espécies, em embalagem plástica não violada, com identificação do fabricante, data
de validade, peso, lote e informação nutricional. Embalagem de 500g. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador
competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:49:00

BOMILHO BOMILHO 4.000 2,40 9.600,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:43:00

PCT MACRE/MACRE 4.000 2,70 10.800,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:10:15

PCT 500G Rainha/Rainha
alimentos

4.000 3,00 12.000,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:16:34

FLOCÃO DE
MILHO, farinha de
milho flocad

BONOMILHO 4.000 1,44 5.760,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:48:08

FLOCÃO DE
MILHO, PCT 500
G

bonomilho 4.000 0,93 3.720,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:06:46

FLOCÃO DE
MILHO, PCT 500
G

bonomilho 4.000 3,00 12.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:35:59

XODOMILHO XODOMILHO 4.000 2,94 11.760,00 Sim

0030 - FÓRMULA INFANTIL A PARTIR DO 6º MÊS, LATA 400G
FÓRMULA INFANTIL Fórmula infantil de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância. A partir do 6º mês. Com DHA
e ARA e Nucleotídeos e sem glútem. O produto deverá ter registro do SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas
Secretarias Municipais de Agricultura), SIE (Serviço de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias Estaduais da Agricultura,
ou SIF (Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Deve ter
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Lata de 400g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:49:45

NESTOGENO NESTOGENO 2.000 24,14 48.280,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:44:39

LATA NESTLE/NESTLE 2.000 20,51 41.020,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:17:14

FÓRMULA
INFANTIL Fórmula
infantil de seg

NESTOGENO 2.000 11,58 23.160,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:48:41

FÓRMULA
INFANTIL A
PARTIR DO 6º
MÊS, LAT

nestogeno 2.000 7,48 14.960,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:07:54

FÓRMULA
INFANTIL A
PARTIR DO 6º
MÊS, LAT

nestogeno 2.000 24,00 48.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:36:28

NESTLE NESTLE 2.000 24,10 48.200,00 Sim

0031 - FRANGO, COXA E SOBRECOXA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, devem apresentar-se congelados, livres de parasitos e de qualquer substancia
contaminada que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Adicionado em embalagens lacradas.
O produto deverá ter registro do SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas Secretarias Municipais), ou SIE (Serviço
de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias Estaduais, ou SIF (Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega em
caixas de 20kg.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

19/08/2021 -
09:07:18

Quilo Maringa 15.000 14,50 217.500,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:50:50

SUPER FRANGO SUPER FRANGO 15.000 11,96 179.400,00 Sim
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T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:46:18

KG SUPER
FRANGO/SUPER
FRANGO

15.000 13,80 207.000,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:28:48

KG Bonasa/Santa
Izabel alimentos

15.000 15,00 225.000,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:17:57

COXA E
SOBRECOXA DE
FRANGO, devem
aprese

TMZ 15.000 7,20 108.000,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:49:41

FRANGO, COXA
E SOBRECOXA

tmz 15.000 4,65 69.750,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:10:23

FRANGO, COXA
E SOBRECOXA

tmz 15.000 15,00 225.000,00 Sim

CASA DE CARNE
MACAUBA LTDA

37.257.843/0001-
88

23/08/2021 -
09:30:41

COXA E
SOBRECOXA DE
FRANGO, devem
aprese

tmz 15.000 15,00 225.000,00 Sim

0032 - FRANGO, PEITO
PEITO DE FRANGO, devem apresentar-se congelados, livres de parasitos e de qualquer substancia contaminada que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico,
limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Adicionado em embalagens lacradas. O produto deverá ter
registro do SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas Secretarias Municipais), ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual
– realizado pelas Secretarias Estaduais, ou SIF (Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA). Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega em caixas de 20 kg.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

19/08/2021 -
09:07:40

Quilo Maringa 1.000 15,40 15.400,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:51:24

SUPER FRANGO SUPER FRANGO 1.000 11,96 11.960,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:47:12

KG SUPER
FRANGO/SUPER
FRANGO

1.000 14,70 14.700,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:29:32

KG Bonasa/Santa
Izabel alimentos

1.000 15,42 15.420,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:18:35

PEITO DE
FRANGO, devem
apresentar-se con

TMZ 1.000 7,40 7.400,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:50:10

FRANGO, PEITO tmz 1.000 4,78 4.780,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:11:40

FRANGO, PEITO tmz 1.000 15,40 15.400,00 Sim

CASA DE CARNE
MACAUBA LTDA

37.257.843/0001-
88

23/08/2021 -
09:31:19

PEITO DE
FRANGO, devem
apresentar-se con

tmz 1.000 15,30 15.300,00 Sim

0033 - FUBÁ DE MILHO, PCT 500G
FUBÁ DE MILHO, obtido da moagem do grão de milho são, limpo, isento de matéria terrosa e parasita. Não podendo apresentar
umidade, fermentação ou ranço. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 500 gramas, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:51:54

PACHÁ PACHÁ 4.000 2,98 11.920,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:48:37

PCT SINHA/SINHA 4.000 3,20 12.800,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:10:51

PCT 500G Rainha/Rainha
alimentos

4.000 3,77 15.080,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:19:19

FUBÁ DE MILHO,
obtido da moagem
do grão

PACHA 4.000 1,80 7.200,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:50:38

FUBÁ DE MILHO,
PCT 500G

pacha 4.000 1,17 4.680,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:13:56

FUBÁ DE MILHO,
PCT 500G

pacha 4.000 3,70 14.800,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:37:14

SINHA SINHA 4.000 3,51 14.040,00 Sim
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0034 - LARANJA
LARANJA IN NATURA de 1ª qualidade, frescas, íntegras, firmes, tamanho uniforme e mediano. Não estar amassada ou
apresentando feridas, manchas na casca, ou qualquer alteração que afete sua aparência. Grau de maturação próprio para o
consumo. Não conter terra, insetos ou corpos estranhos aderidos na casca. Com coloração característica, ausência de umidade e
bolor. Lavadas e higienizadas, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:52:18

IN NATURA IN NATURA 5.000 3,20 16.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
12:49:23

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO5.000 2,80 14.000,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:19:58

LARANJA IN
NATURA de 1ª
qualidade, fresc

BARBOSA 5.000 1,53 7.650,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:51:15

LARANJA barbosa 5.000 0,99 4.950,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:15:09

LARANJA barbosa 5.000 3,20 16.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:37:33

CEASA CEASA 5.000 2,99 14.950,00 Sim

0035 - LEITE INTEGRAL EM PÓ, PCT 400G
LEITE EM PÓ INTEGRAL, não modificado, sem adição de açúcar e soro, produto obtido por desidratação do leite de vaca
integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados, na informação nutricional o
produto deve conter carboidratos, proteínas, gorduras totais e saturadas, sódio e cálcio. Embalagem: de papel metalizado, peso
liquido de 400g. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:52:46

CCGL CCGL 10.000 13,40 134.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:07:15

PCT FORT MAIS/FORT
MAIS

10.000 11,39 113.900,00 Sim

B J V ATACADO E
VAREJO DE
ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

31.307.035/0001-
00

20/08/2021 -
15:41:04

pacote triangulo 10.000 20,00 200.000,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:30:22

PCT 400G Italac/Goias minas
industria de laticini

10.000 13,41 134.100,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:20:34

LEITE EM PÓ
INTEGRAL, não
modificado, se

OTIMO 10.000 6,43 64.300,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:51:40

LEITE INTEGRAL
EM PÓ, PCT 400G

otimo 10.000 4,16 41.600,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:16:40

LEITE INTEGRAL
EM PÓ, PCT 400G

otimo 10.000 13,40 134.000,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:13:54

LEITE EM PÓ
INTEGRAL 400G

TOTALAC 10.000 13,41 134.100,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:38:02

TOCANTINS TOCANTINS 10.000 13,15 131.500,00 Sim

0036 - LINGÜIÇA TOSCANA
LINGUIÇA TOSCANA, congelada de carne suína pura e limpa de 1ª qualidade, apresentando gomos uniformes, adicionado de
condimentos naturais em proporções adequadas, embalada em saco plástico transparente, atóxico, limpo e não violado. Na
embalagem deve constar ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Não deve
apresentar superfície úmida, pegajosa ou com exsudado líquido. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

19/08/2021 -
09:08:10

Quilo FRICO 10.000 21,70 217.000,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:53:22

FRIATO FRIATO 10.000 18,00 180.000,00 Sim
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T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:08:39

KG SUPER
FRANGO/SUPER
FRANGO

10.000 19,90 199.000,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:31:04

KG Bonasa/Santa
Izabel alimentos

10.000 21,74 217.400,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:21:26

LINGUIÇA
TOSCANA,
congelada de
carne suí

TMZ 10.000 10,43 104.300,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:52:11

LINGÜIÇA
TOSCANA

tmz 10.000 6,74 67.400,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:20:17

LINGÜIÇA
TOSCANA

tmz 10.000 21,70 217.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:38:51

FRIATO FRIATO 10.000 20,10 201.000,00 Sim

0037 - MAÇÃ FUJI
MAÇÃ TIPO FUJI IN NATURA, de 1ª qualidade, frescas, íntegras, com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Livres de
larvas, insetos e sujidades. Lavados e Higienizados, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:53:57

IN NATURA IN NATURA 5.000 6,44 32.200,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:09:59

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO5.000 6,78 33.900,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:31:34

KG In natura/In natura 5.000 7,98 39.900,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:22:20

MAÇÃ TIPO FUJI
IN NATURA, de 1ª
qualidad

BARBOSA 5.000 3,83 19.150,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:52:39

MAÇÃ FUJI barbosa 5.000 2,47 12.350,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:24:18

MAÇÃ FUJI barbosa 5.000 7,90 39.500,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:39:14

CEASA CEASA 5.000 6,20 31.000,00 Sim

0038 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, PCT 500G
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, c/ovos, massa seca, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos
pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. Deve possuir 0 gorduras trans, 0 gorduras,0 saturadas e 0 sódio. Em
embalagem plástica própria de fábrica livres de larvas e insetos e marcas de violação, com informações nutricionais, fabricante,
validade, lote e peso. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Embalagem de 500 g.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:54:30

ARAGUAIA ARAGUAIA 10.000 2,97 29.700,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:10:54

PCT VITARELA/VITARELA 10.000 2,98 29.800,00 Sim

B J V ATACADO E
VAREJO DE
ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

31.307.035/0001-
00

20/08/2021 -
15:41:25

pacote CRISTAL 10.000 5,00 50.000,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:11:27

PCT 500G Paulista/Massas
Paulista

10.000 3,25 32.500,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:23:17

MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE,
c/ovos, massa s

PAULISTA 10.000 1,56 15.600,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:53:05

MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE,
PCT 500G

paulista 10.000 1,01 10.100,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:26:26

MACARRÃO TIPO
ESPAGUETE,
PCT 500G

paulista 10.000 3,20 32.000,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:14:41

MACARRÃO
ESPAGUETE
COM OVOS 500G

ROBERTA 10.000 3,25 32.500,00 Não
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C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:39:36

YARA YARA 10.000 3,05 30.500,00 Sim

0039 - MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PCT 500G
MACARRÃO TIPO PARAFUSO, c/ovos, massa seca, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados,
corantes naturais urucum e cúrcuma. Deve possuir 0 gorduras trans, 0 gorduras,0 saturadas e 0 sódio. Em embalagem plástica
própria de fábrica livres de larvas e insetos e marcas de violação, com informações nutricionais, fabricante, validade, lote e peso.
O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500 g.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:55:13

ARAGUAIA ARAGUAIA 10.000 2,97 29.700,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:11:41

PCT VITARELA/VITARELA 10.000 3,60 36.000,00 Sim

B J V ATACADO E
VAREJO DE
ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

31.307.035/0001-
00

20/08/2021 -
15:41:42

pacote CRISTAL 10.000 5,00 50.000,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:12:02

500G Paulista/Massas
Paulista

10.000 4,10 41.000,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:23:53

MACARRÃO TIPO
PARAFUSO,
c/ovos, massa se

PAULISTA 10.000 1,96 19.600,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:53:45

MACARRÃO,
TIPO PARAFUSO,
PCT 500G

paulista 10.000 1,27 12.700,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:28:01

MACARRÃO,
TIPO PARAFUSO,
PCT 500G

paulista 10.000 4,00 40.000,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:15:15

MACARRÃO
PARAFUSO COM
OVOS 500G

ROBERTA 10.000 4,10 41.000,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:39:58

YARA YARA 10.000 3,60 36.000,00 Sim

0040 - MAMÃO
MAMÃO IN NATURA, de 1ª qualidade, frescos, com grau de maturação intermediária, sem danificações físicas, casca integra.
Livre de insetos, larvas, parasitas, sujidades, terra aderente e sem sinais de apodrecimento. Lavados e Higienizados, em
embalagem plástica transparente, cada unidade pesando aproximadamente 1 kg (um quilo).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:55:49

IN NATURA IN NATURA 5.000 4,91 24.550,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:12:38

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO5.000 4,49 22.450,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:24:27

MAMÃO IN
NATURA, de 1ª
qualidade, fresco

BARBOSA 5.000 2,36 11.800,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:54:09

MAMÃO barbosa 5.000 1,53 7.650,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:30:44

MAMÃO barbosa 5.000 4,90 24.500,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:40:18

CEASA CEASA 5.000 4,92 24.600,00 Sim

0041 - MANDIOCA
MANDIOCA IN NATURA, de 1ª qualidade, de espécie própria para consumo, com casca, Íntegra, sem danificações físicas, livre
de insetos, parasitas, sujidades e terra aderente. Bem desenvolvida e sem danos físicos oriundos de manuseio e transporte, sem
larvas e sinais de apodrecimento. Lavadas e Higienizadas, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:56:25

IN NATURA IN NATURA 9.000 6,00 54.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:14:17

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO9.000 5,40 48.600,00 Sim
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M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:26:13

MANDIOCA IN
NATURA, de 1ª
qualidade, de

BARBOSA 9.000 3,36 30.240,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:54:48

MANDIOCA barbosa 9.000 2,17 19.530,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:32:48

MANDIOCA barbosa 9.000 7,00 63.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:41:35

CEASA CEASA 9.000 4,98 44.820,00 Sim

0042 - MARGARINA VEGETAL, POTE 1KG
MARGARINA VEGETAL, sem sal, no mínimo 65% a 80% de lipídeos e 0% de gorduras trans, embalada em potes de plástico de
1 kg, enriquecida de vitaminas, apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor característicos, isenta de ranço e de bolores;
embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade,
peso líquido e rotulagem. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de 1 kg.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:56:54

PRIMOR PRIMOR 3.000 10,61 31.830,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:15:37

KG SOYA/SOYA 3.000 10,30 30.900,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:32:17

Pote 1KG Primor/Bunge 3.000 11,16 33.480,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:27:50

MARGARINA
VEGETAL, sem
sal, no mínimo 65

SOYA 3.000 5,35 16.050,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:55:18

MARGARINA
VEGETAL, POTE
1KG

soya 3.000 3,46 10.380,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:34:47

MARGARINA
VEGETAL, POTE
1KG

soya 3.000 11,10 33.300,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:41:20

DELINE DELINE 3.000 11,01 33.030,00 Sim

0043 - MELANCIA
MELANCIA IN NATURA, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, polpa de coloração rosada a avermelhada intacta,
casca íntegra, bem desenvolvida e madura, sem danos físicos oriundos de manuseio e transporte, sem larvas e sinais de
apodrecimento. Lavadas e Higienizadas, em caixa plástica.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
19:59:27

IN NATURA IN NATURA 20.000 2,90 58.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:16:20

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO20.000 3,20 64.000,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:29:15

MELANCIA IN
NATURA, de 1ª
qualidade, tam

BARBOSA 20.000 1,78 35.600,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:55:45

MELANCIA barbosa 20.000 1,15 23.000,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:38:34

MELANCIA barbosa 20.000 3,70 74.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:45:37

CEASA CEASA 20.000 2,95 59.000,00 Sim

0044 - ÓLEO DE SOJA, GFA 900 ML
ÓLEO DE SOJA REFINADO, obtido de matéria prima vegetal, deve está isento de substâncias estranhas á sua composição
normal, aspecto límpido. Embalagem íntegra em garrafa pet de 900ml. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador
competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02.135.330/0001-
10

19/08/2021 -
09:08:55

UNIDADE concordia 10.000 10,70 107.000,00 Sim

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:01:38

LIZA LIZA 10.000 8,99 89.900,00 Sim
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T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:17:39

UND SOYA/SOYA 10.000 9,90 99.000,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:33:19

GFA 900ML Soya/Bunge 10.000 10,74 107.400,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:31:19

ÓLEO DE SOJA
REFINADO, obtido
de matéria

COMIGO 10.000 5,15 51.500,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:56:11

ÓLEO DE SOJA,
GFA 900 ML

comigo 10.000 3,33 33.300,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:39:59

ÓLEO DE SOJA,
GFA 900 ML

comigo 10.000 10,70 107.000,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:16:06

ÓLEO DE SOJA
900ML

ABC 10.000 10,74 107.400,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:44:55

LIZA LIZA 10.000 9,80 98.000,00 Sim

0045 - ORÉGANO DESIDRATADO, PCT 300G
ORÉGANO DESIDRATADO, triturado em embalagem plástica transparente resistente, contendo 300 gramas, com identificação
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:18:31

PCT MAIS
SABOR/MAIS
SABOR

500 4,15 2.075,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:32:18

ORÉGANO
DESIDRATADO,
triturado em
embala

SABOR GOIANO 500 2,30 1.150,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:56:49

ORÉGANO
DESIDRATADO,
PCT 300G

sabor goiano 500 1,49 745,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:41:33

ORÉGANO
DESIDRATADO,
PCT 300G

sabor goiano 500 4,80 2.400,00 Sim

0046 - OVO DE GALINHA, CARTELA COM 30 UNIDADES
OVO DE GALINHA, BRANCO, IN NATURA, frescos. Deverá apresentar odor agradável e característico. Não deverá apresentar
perfurações ou rachaduras e coloração não característica. Embalagem íntegra, tipo cartelas de 30 unidades. Unidades com peso
médio de 50g cada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:04:54

JUDITH JUDITH 2.000 15,30 30.600,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:46:40

CARTELA CLARA E
GEMA/CLARA E
GEMA

2.000 14,80 29.600,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:33:57

CARTELA 30 UND Pavão/Granja
Pavão

2.000 15,34 30.680,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:32:56

OVO DE
GALINHA,
BRANCO, IN
NATURA, fresc

BARBOSA 2.000 7,36 14.720,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:57:16

OVO DE
GALINHA,
CARTELA COM
30 UNIDADES

barbosa 2.000 4,76 9.520,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:43:21

OVO DE
GALINHA,
CARTELA COM
30 UNIDADES

barbosa 2.000 15,30 30.600,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:44:22

CEASA CEASA 2.000 15,20 30.400,00 Sim

0047 - PÃO FRANCÊS, UND 50 G
PÃO FRANCÊS, de 50g, de 1 ª qualidade com miolo branco e casca de cor dourada brilhante e homogênea. Serão rejeitados
pães mal assados, queimados, amassados, achatados e embatumados "aspecto massa pesada” e de características
organolépticas anormais. Isento de parasitas, microorganismos e qualquer substância que venha a comprometer a saúde
humana. No momento da entrega os pães deverão estar acondicionados sacos plásticos transparentes atóxicos, íntegros e
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corretamente fechados, contendo informações do fabricante, peso, data de fabricação, validade e lista de ingredientes. Com peso
de aproximadamente 50 g cada unidade.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:05:25

FARTURÃO FARTURÃO 150.000 1,00 150.000,00 Sim

B SILVA DA PENHA
FERREIRA COMERCIO

35.615.703/0001-
09

20/08/2021 -
14:57:58

PANIFICADORA
SABOR REAL

PANIFICADORA
SABOR REAL

150.000 1,00 150.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:49:11

UND MIL
SABORES/MIL
SABORES

150.000 0,99 148.500,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:34:44

UNID. Hollydays/Cruz e
santos LTDA

150.000 1,10 165.000,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:33:45

PÃO FRANCÊS,
de 50g, de 1 ª
qualidade co

OLIVEIRA 150.000 0,52 78.000,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:57:46

PÃO FRANCÊS,
UND 50 G

oliveira 150.000 0,34 51.000,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:44:59

PÃO FRANCÊS,
UND 50 G

oliveira 150.000 1,10 165.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:44:05

OLIVEIRA OLIVEIRA 150.000 0,90 135.000,00 Sim

0048 - PÃO TIPO HOT DOG, PCT 450G
PÃO TIPO HOT DOG, de 1 ª qualidade, fabricado com farinha de trigo, leite gordura vegetal, açúcar , sal e fermento biológico.
Isento de parasitas, microorganismos e qualquer substância que venha a comprometer a saúde humana, miolo branco, casca
dourada e uniforme. Com peso de aproximadamente 50 g cada unidade. No momento da entrega os pães deverão estar
acondicionados sacos plásticos transparentes atóxicos, íntegros e corretamente fechados, contendo informações do fabricante,
peso, data de fabricação e validade e lista de ingredientes. São rejeitados pães mal assados, queimados, com massa de aspecto
pesado e de características organolépticas anormais. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:06:20

FARTURÃO FARTURÃO 50.000 5,50 275.000,00 Sim

B SILVA DA PENHA
FERREIRA COMERCIO

35.615.703/0001-
09

20/08/2021 -
14:58:47

PANIFICADORA
SABOR REAL

PANIFICADORA
SABOR REAL

50.000 5,50 275.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

21/08/2021 -
00:58:35

PCT MIL
SABORES/MIL
SABORES

50.000 5,10 255.000,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:35:22

PCT 450G Hollydays/Cruz e
santos LTDA

50.000 5,59 279.500,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:34:27

PÃO TIPO HOT
DOG, de 1 ª
qualidade, fabr

OLIVEIRA 50.000 2,68 134.000,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:58:18

PÃO TIPO HOT
DOG, PCT 450G

oliveira 50.000 1,73 86.500,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:46:53

PÃO TIPO HOT
DOG, PCT 450G

oliveira 50.000 5,50 275.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:43:53

OLIVEIRA OLIVEIRA 50.000 5,55 277.500,00 Sim

0049 - PIMENTÃO VERDE
PIMENTÃO VERDE IN NATURA, de 1ª qualidade, tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeito, sem
manchas e livres de resíduos de fertilizantes. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:06:46

IN NATURA IN NATURA 3.000 11,00 33.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:54:16

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO3.000 9,80 29.400,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:35:01

PIMENTÃO
VERDE IN
NATURA, de 1ª
qualidad

BARBOSA 3.000 5,28 15.840,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:58:53

PIMENTÃO
VERDE

barbosa 3.000 3,41 10.230,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:48:04

PIMENTÃO
VERDE

barbosa 3.000 11,00 33.000,00 Sim
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C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:43:29

CEASA CEASA 3.000 10,20 30.600,00 Sim

0050 - POLVILHO DOCE, PCT 1 KG
POLVILHO DOCE, de mandioca, tipo 1. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:08:06

DO ZÉ DO ZÉ 5.000 5,90 29.500,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:55:23

KG DO ZE/DO ZE 5.000 6,90 34.500,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:36:00

PCT 1KG Tio Zé/Do Zé 5.000 8,00 40.000,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:35:44

POLVILHO DOCE,
de mandioca, tipo
1. Acon

CAIPIRA 5.000 3,84 19.200,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
22:59:19

POLVILHO DOCE,
PCT 1 KG

caipira 5.000 2,48 12.400,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:49:19

POLVILHO DOCE,
PCT 1 KG

caipira 5.000 8,00 40.000,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:16:45

POLVILHO DOCE
1KG

PACHÁ 5.000 8,00 40.000,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:43:14

CAIPIRA CAIPIRA 5.000 6,99 34.950,00 Sim

0051 - REPOLHO
REPOLHO BRANCO IN NATURA, fresco e com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme e mediano. Deverá
apresentar odor agradável, consistência firme, sem perfurações, machucados, coloração não característica. Embalagem íntegra,
tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:09:25

IN NATURA IN NATURA 9.000 3,78 34.020,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:56:50

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANJEIRO9.000 4,48 40.320,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:36:38

REPOLHO
BRANCO IN
NATURA, fresco e
com g

BARBOSA 9.000 2,43 21.870,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
23:00:10

REPOLHO barbosa 9.000 1,57 14.130,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:51:56

REPOLHO barbosa 9.000 5,00 45.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:48:39

CEASA CEASA 9.000 4,40 39.600,00 Sim

0052 - SAL REFINADO IODADO, PCT 1KG
SAL REFINADO IODADO, de 1ª qualidade, deverá se apresentar em condições normais como um sólido cristalino branco. Será
obrigatória a adição de sais de iodo (iodato de potássio, iodeto de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) na dosagem mínima
de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 kg de sal, de acordo com a legislação específica. Embalagem íntegra de 1 kg,
contendo informações do fabricante, lote, data de fabricação e validade. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador
competente e validade mínima de 09 meses a partir da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:13:27

SABORELE SABORELE 2.000 1,30 2.600,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:58:04

KG MARINHO/MARINHO 2.000 1,10 2.200,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:37:21

SAL REFINADO
IODADO, de 1ª
qualidade, de

SABORELI 2.000 0,63 1.260,00 Sim
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F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
23:00:40

SAL REFINADO
IODADO, PCT
1KG

saborele 2.000 0,41 820,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:53:18

SAL REFINADO
IODADO, PCT
1KG

saborele 2.000 1,30 2.600,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:49:07

MIMOSAL MIMOSAL 2.000 1,25 2.500,00 Sim

0053 - SUCO CONCENTRADO DE CAJU, UND 500 ML
SUCO CONCENTRADO DE CAJU, com rendimento de 1/10 partes. Embalagem íntegra, tipo garrafa de vidro ou de plástico de
500 ml de peso líquido, sem a presença de sabor amargo. Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:15:05

DA FRUTA DA FRUTA 20.000 3,35 67.000,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
15:59:12

UND JANDAIA/JANDAIA 20.000 2,90 58.000,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:36:36

500ML Jandaia/Sucos do
brasil S/A

20.000 3,36 67.200,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:38:16

SUCO
CONCENTRADO
DE CAJU, com
rendimento

MAGUARY 20.000 1,61 32.200,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
23:01:10

SUCO
CONCENTRADO
DE CAJU, UND
500 ML

maguary 20.000 1,04 20.800,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:56:47

SUCO
CONCENTRADO
DE CAJU, UND
500 ML

maguary 20.000 3,30 66.000,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:17:20

SUCO
CONCENTRADO
CAJU 500ML

IMPERIAL 20.000 3,36 67.200,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:51:10

DAFRUTA DAFRUTA 20.000 3,15 63.000,00 Sim

0054 - SUCO CONCENTRADO DE UVA, UND 500 ML
SUCO CONCENTRADO DE UVA, com rendimento de 1/3 partes. Embalagem íntegra, tipo garrafa de vidro ou de plástico de 500
ml de peso líquido, sem a presença de sabor amargo. Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:17:35

DA FRUTA DA FRUTA 10.000 6,75 67.500,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
16:00:02

UND DAFRUTA/DAFRUTA 10.000 6,00 60.000,00 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

21/08/2021 -
10:37:15

500ML Jandaia/Sucos do
brasil S/A

10.000 6,79 67.900,00 Não

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:38:58

SUCO
CONCENTRADO
DE UVA, com
rendimento

MAGUARY 10.000 3,25 32.500,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
23:01:36

SUCO
CONCENTRADO
DE UVA, UND 500
ML

maguary 10.000 2,10 21.000,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
00:59:00

SUCO
CONCENTRADO
DE UVA, UND 500
ML

maguary 10.000 6,70 67.000,00 Sim

PLIMAX IMPORTACAO
E EXPORTACAO
EIRELI

24.654.133/0002-
20

23/08/2021 -
09:17:59

SUCO
CONCENTRADO
UVA 500ML

IMPERIAL 10.000 6,79 67.900,00 Não

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:51:00

DAFRUTA DAFRUTA 10.000 6,15 61.500,00 Sim
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0055 - TOMATE
TOMATE IN NATURA, de 1ª qualidade, frescos, com grau de maturação intermediária, tamanho uniforme mediano, firme de
coloração avermelhada, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Isento de sujidade, insetos
parasitas, larvas, cortes e perfurações. Lavados e Higienizados, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:18:54

IN NATURA IN NATURA 10.000 5,25 52.500,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
16:01:03

KG HORTIFRUTIGRANJEIROS/HORTIFRUTIGRANGEIRO10.000 6,80 68.000,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:40:10

TOMATE IN
NATURA, de 1ª
qualidade, fresc

BARBOSA 10.000 3,48 34.800,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
23:02:10

TOMATE barbosa 10.000 2,25 22.500,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
01:00:32

TOMATE barbosa 10.000 7,20 72.000,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:50:46

CEASA CEASA 10.000 5,80 58.000,00 Sim

0056 - VINAGRE DE ÁLCOOL, GFA 750ML
VINAGRE DE ÁLCOOL, á base de fermento acético de álcool, água e conservador
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-
73

19/08/2021 -
20:20:38

TOCANO TOCANO 3.500 2,50 8.750,00 Sim

T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-
67

20/08/2021 -
16:02:16

GFA CASTELO/CASTELO 3.500 2,80 9.800,00 Sim

JR COM. E REPRES.
COMERCIAIS - EIRELI

31.552.803/0001-
82

21/08/2021 -
11:12:41

GFA 750ML Frutasul/Mariza
alimentos

3.500 3,10 10.850,00 Sim

M N CARVALHO
EIRELI ME*

19.872.229/0001-
44

22/08/2021 -
17:41:22

VINAGRE DE
ÁLCOOL, á base
de fermento ac

CASTELO 3.500 1,48 5.180,00 Sim

F R COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI*

32.184.457/0001-
90

22/08/2021 -
23:02:36

VINAGRE DE
ÁLCOOL, GFA
750ML

castelo 3.500 0,96 3.360,00 Sim

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-
70

23/08/2021 -
01:02:57

VINAGRE DE
ÁLCOOL, GFA
750ML

castelo 3.500 3,10 10.850,00 Sim

C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA
EPP

02.114.972/0001-
32

23/08/2021 -
09:50:36

MARATA MARATA 3.500 3,06 10.710,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

Gameleira Comercio e Serviços Ltda - Epp 03.687.304/0001-67 60 dias

CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 02.135.330/0001-10 60 dias

ARS LIMA EIRELI 11.398.801/0001-73 60 dias

C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP 02.114.972/0001-32 60 dias

M N CARVALHO EIRELI ME 19.872.229/0001-44 60 dias

JR COM. E REPRES. COMERCIAIS - EIRELI 31.552.803/0001-82 60 dias

B J V ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA 31.307.035/0001-00 60 dias

CASA DE CARNE MACAUBA LTDA 37.257.843/0001-88 60 dias

T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 26.371.503/0001-67 60 dias

F R COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 32.184.457/0001-90 60 dias

PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 24.654.133/0002-20 60 dias

B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO 35.615.703/0001-09 60 dias

KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 28.397.928/0001-70 60 dias

Lances Enviados
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0001 - AÇAFRÃO EM PÓ, PCT 500 G

AÇAFRÃO EM PÓ, fino e homogêneo, feito com matéria-prima de boa qualidade, coloração intensa e
característica, em embalagem plástica pesando 500 G, com identificação do produto, marca do
fabricante. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06
meses a partir data da entrega.
Data Valor CNPJ Situação

17/08/2021 - 15:53:32 6,78 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

19/08/2021 - 09:50:49 5,76 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 16:49:58 3,25 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:24:11 2,10 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:10:08 6,70 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:21:11 6,50 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 10:50:09 5,70 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 10:54:03 6,10 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:03:34 5,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:10:06 5,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:10:49 5,44 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:11:15 5,39 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:12:02 5,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:12:23 5,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:13:01 5,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 11:13:19 5,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:14:12 5,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:15:42 5,17 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

0002 - ABACAXI
ABACAXI IN NATURA, de 1ª qualidade, colhido maduro, o padrão desejado são frutos firmes, sem injúrias mecânicas, queima de
sol, podridões, brocas e resíduos de agrotóxicos, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
manuseio e transporte. Lavados e Higienizados, em caixas plásticas.
Data Valor CNPJ Situação

17/08/2021 - 15:54:26 4,00 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

19/08/2021 - 10:19:24 3,40 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 16:51:19 1,82 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:24:57 1,24 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:12:09 4,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:21:37 3,95 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 10:50:36 3,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:03:47 3,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:10:09 3,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:11:01 3,05 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:11:20 3,00 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:12:13 3,12 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:13:10 2,94 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 11:13:28 2,89 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0003 - ABÓRORA CABOTIÁ

ABÓBORA CABOTIÁ IN NATURA, de 1ª qualidade, com grau de maturação completa. Apresentando cor de polpa intensa, firme,
intacta, não apresentar perfurações nem injúrias oriundas de transporte e manuseio. Lavadas e Higienizadas, em embalagem
íntegra, tipo pacote de polietileno de no máximo 5 kg ou em caixas plásticas.
Data Valor CNPJ Situação

17/08/2021 - 15:55:06 3,21 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

19/08/2021 - 10:20:12 3,84 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 16:52:57 2,16 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:26:12 1,40 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:15:08 4,50 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:22:28 4,20 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 10:51:41 3,20 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 10:52:32 2,90 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:03:55 2,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:10:12 2,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:11:10 2,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:11:33 2,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:11:54 2,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 11:12:28 2,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:12:46 2,64 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:14:02 2,49 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

0004 - ABOBRINHA VERDE

ABOBRINHA VERDE IN NATURA, de 1ª qualidade, com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme mediano, sem
injúrias e deformidades provocadas pelo transporte e manuseio, livres de sujidades, parasitas e larvas. Lavadas e Higienizadas,
em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de no máximo 5 kg de peso líquido.
Data Valor CNPJ Situação

17/08/2021 - 15:56:00 2,94 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

19/08/2021 - 10:20:24 3,70 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 16:53:42 1,94 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:27:52 1,26 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:16:46 4,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:22:37 3,98 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:04:10 2,88 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:10:17 2,83 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0005 - ACHOCOLATADO EM PÓ, PCT 400 G

ACHOCOLATADO EM PÓ, vitaminado, homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com
identificação do produto, marca do fabricante e ingrediente. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e
validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega. Pacote de 400g.
Data Valor CNPJ Situação

17/08/2021 - 16:01:22 4,99 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

19/08/2021 - 10:16:05 5,33 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

20/08/2021 - 15:39:47 7,00 (proposta) 31.307.035/0001-00 - B J V ATACADO
E VAREJO DE ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

Válido

21/08/2021 - 11:06:22 6,28 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

22/08/2021 - 16:54:49 3,01 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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22/08/2021 - 22:28:42 1,95 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:18:36 6,20 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:02:18 6,28 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:23:35 5,80 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 10:52:56 5,70 31.307.035/0001-00 - B J V ATACADO
E VAREJO DE ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

Válido

23/08/2021 - 10:53:15 4,98 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 10:53:46 3,00 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

23/08/2021 - 10:54:07 3,50 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 10:55:45 4,74 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 10:56:25 3,99 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:10:21 0,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0006 - ACÚCAR CRISTAL, PCT 1 KG

AÇÚCAR CRISTAL, de origem vegetal, constituído por sacarose de cana-de-açúcar, livre de fermentação, de aspecto sólido e
cristais bem definidos, isento de matéria terrosa de parasitas e de detritos animais ou vegetais, em embalagem íntegra de 1 Kg ,
contendo na mesma informações do fabricante, marca, data de fabricação e lote. O produto deverá ter registro do órgão
fiscalizador competente e validade mínima de 08 meses a partir data da entrega.
Data Valor CNPJ Situação

17/08/2021 - 16:02:04 3,70 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

19/08/2021 - 10:21:54 3,25 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:22:59 3,70 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 16:55:39 1,77 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:29:19 1,15 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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22/08/2021 - 23:20:44 3,70 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:02:54 5,00 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:24:04 3,68 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 10:54:04 3,20 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 10:54:39 3,65 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

23/08/2021 - 10:56:12 3,58 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 10:58:45 3,44 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 11:04:25 3,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:10:24 3,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0007 - ALHO

ALHO A GRANEL IN NATURA, de 1ª QUALIDADE, de cor branca ou roxa. Cabeça redonda, cheia sem brotos. Parte exterior
intacta sem presença de deterioração, perfuração de pragas, dano mecânico ou manchas. Dentes firmes, graúdos e unidos sem
polpa exposta. Sem terra aderente e sujidades. Em embalagem íntegra tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

17/08/2021 - 16:02:57 21,66 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

19/08/2021 - 10:24:32 22,00 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:23:36 25,67 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 16:56:17 12,32 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:33:11 7,96 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:22:28 25,60 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:24:45 21,00 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35
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23/08/2021 - 10:54:56 20,90 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 10:56:10 19,60 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

23/08/2021 - 10:57:04 15,99 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 10:57:15 19,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 10:59:00 18,74 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

0008 - ARROZ TIPO 1, PCT 1 KG
ARROZ AGULHINHA, LONGO FINO, TIPO 1, devendo apresentar coloração branca, grãos íntegros, isentos de matéria terrosa,
parasitas, larvas e de detritos animais ou vegetais, em embalagem plástica atóxica não violada, limpos e resistentes, contendo
identificação do produto, informações nutricionais, número de lote, peso, validade acondicionados em fardos lacrados. –
Embalagem de 1 kg. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 09:05:47 4,23 (proposta) 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

19/08/2021 - 10:27:25 3,59 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

20/08/2021 - 16:45:07 3,90 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

21/08/2021 - 10:24:11 4,23 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 16:57:21 2,03 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:31:09 1,31 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:24:22 4,20 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:03:59 4,90 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:25:13 4,15 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 10:55:33 3,58 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 10:56:42 3,78 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 10:56:50 4,12 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido
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24/08/2021 - 11:11:57 3,53 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:12:16 3,48 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0009 - BANANA PRATA
BANANA TIPO PRATA, de 1ª qualidade, com maturação intermediária, tamanho uniforme mediano, sem danificações físicas e
casca íntegra. Livre de insetos, larvas, parasitas, sujidades, terra aderente e sem sinais de apodrecimento. Com odor agradável e
consistência firme e coloração característica em caixas plásticas.
Data Valor CNPJ Situação

17/08/2021 - 16:05:02 3,65 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

19/08/2021 - 10:28:23 3,28 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 16:58:14 1,82 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:31:51 1,18 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:25:57 3,80 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:26:00 3,75 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 10:56:05 3,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:04:41 3,14 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:10:29 3,09 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:11:27 3,04 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:11:42 2,99 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:12:41 2,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/09/2021 às 07:26:27.
Código verificador: 13289A

Página 54 de 161

24/08/2021 - 11:13:09 2,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:13:32 2,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:14:07 2,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:14:42 2,76 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:15:10 2,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:15:55 2,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:16:26 2,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:18:13 2,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0010 - BATATA DOCE
BATATA TIPO DOCE, de 1ª qualidade, firme de coloração rosada uniforme, aroma e cor típico da espécie, em perfeito estado de
desenvolvimento, tamanho uniforme e mediano. Isento de sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações.
Em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

17/08/2021 - 16:05:51 3,80 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

19/08/2021 - 10:31:51 3,29 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 16:58:54 1,82 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:32:29 1,18 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:27:05 3,80 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:25:48 3,70 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 10:57:39 3,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 11:05:36 3,17 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:10:32 3,12 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:11:34 3,07 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:11:47 3,02 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0011 - BATATAINGLESA
BATATA TIPO INGLESA, de 1ª qualidade, firme com grau de maturação intermediária, tamanho uniforme, mediano. Deve ser
isento de matéria terrosa, parasitos e detritos animais. Com odor agradável, consistência firme, sem perfurações, machucados ou
odor não característicos. Lavadas e Higienizadas em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 10:33:12 3,40 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

19/08/2021 - 19:38:11 4,00 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

22/08/2021 - 16:59:57 1,92 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:35:54 1,24 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:29:21 4,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:26:50 3,94 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 11:00:51 3,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 11:02:25 1,18 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - 23/08/2021 11:09:26

24/08/2021 - 11:16:39 3,70 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:16:46 3,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:18:25 3,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:21:39 3,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 11:22:40 3,00 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:22:57 2,84 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

0012 - BETERRABA
BETERRABA IN NATURA, de 1ª qualidade, frescas, firme de coloração característica uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Isento de sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações.
Lavadas e Higienizadas, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 10:35:09 4,25 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

19/08/2021 - 19:38:06 3,58 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:00:50 2,40 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:36:37 1,55 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:30:46 5,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:26:59 4,50 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 11:01:30 3,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 11:02:52 1,50 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - 23/08/2021 11:09:38

24/08/2021 - 11:21:48 3,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:22:26 3,30 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:22:45 3,25 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:23:14 3,20 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:23:29 3,15 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:23:56 3,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 11:25:48 3,05 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:26:17 3,00 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:27:08 3,06 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:27:19 2,85 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:28:45 2,80 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:29:14 2,75 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:29:43 2,70 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:30:11 2,65 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:31:23 2,60 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:31:56 2,55 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

0013 - BICOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PCT 400 G
BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, deverá estar em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos mal
cozidos, queimados e de características organolépticos anormais. Não podendo apresentar biscoitos quebradiços em excesso.
Embalagem íntegra de 400g, tipo 3 em 1. Deve constar na embalagem a data de validade, fabricação do produto e lote. O
produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 08 meses a partir da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 10:57:51 4,67 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

19/08/2021 - 19:39:01 4,35 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

21/08/2021 - 11:07:09 5,50 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:01:51 2,64 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:37:03 1,71 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:32:30 5,50 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:04:52 5,50 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido
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23/08/2021 - 09:27:23 4,90 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 11:02:04 4,30 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 11:02:59 1,66 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - 23/08/2021 11:09:50

23/08/2021 - 11:03:41 4,13 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:05:28 4,12 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:05:30 3,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

23/08/2021 - 11:05:48 4,26 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:17:39 4,07 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:18:37 2,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0014 - CARNE EM CUBOS, PCT 1 KG
CARNE BOVINA EM CUBOS, tipo patinho, colchão mole ou acém corta em cubos de aproximadamente 30g, congelada,
embalada a vácuo, com no máximo 10% de gordura. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, não apresentar manchas
esverdeadas nem pardacenta, deve apresentar também cor, textura e sabor característicos do corte, com ausência de sujidades
e tecidos inferiores como osso, cartilagens, aparas, tendões e coágulos. O produto deverá ser manipulado em condições
higiênicas adequadas e ser provenientes de animais sadios. Em embalagem plástica transparente e atóxica, limpa e não violada,
resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, deve conter na embalagem informação de procedência, lote e
validade. Embalagem de 1 kg. O produto deverá ter registro do SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas Secretarias
Municipais ), ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias Estaduais, ou SIF (Serviço de Inspeção Federal
– r
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 11:02:41 30,26 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

20/08/2021 - 16:47:46 31,75 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

21/08/2021 - 10:24:55 35,60 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:03:34 17,08 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:37:42 11,04 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:34:28 35,60 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:28:47 35,00 (proposta) 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:02:42 30,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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23/08/2021 - 11:04:11 30,10 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:04:22 30,00 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:08:35 29,90 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:09:35 29,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:09:45 29,99 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 11:10:28 29,80 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:10:44 29,70 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:11:39 29,60 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:11:58 29,55 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:12:21 29,50 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:12:38 29,45 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:12:57 29,40 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:13:36 29,35 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:13:47 29,30 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:14:16 29,00 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:14:51 28,50 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:15:10 28,45 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:15:28 28,30 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:15:42 28,00 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:15:57 27,90 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:16:12 27,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:16:33 27,80 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:17:18 27,75 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:17:30 27,70 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:17:48 27,65 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:18:21 27,60 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:18:47 27,55 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:19:06 27,50 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:19:17 27,45 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido
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23/08/2021 - 11:19:43 27,40 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:20:06 27,35 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:20:28 27,30 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:20:52 27,00 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:21:05 26,90 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:21:32 26,75 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:21:52 26,70 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:22:00 26,65 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:22:09 26,60 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:22:18 26,55 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:22:42 26,50 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:22:48 26,45 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:23:15 26,40 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:23:34 26,35 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:23:52 26,30 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:24:15 26,25 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:24:38 26,20 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:24:53 26,15 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:25:08 26,00 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:25:52 25,95 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:26:05 25,90 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:26:21 25,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:27:17 25,80 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:27:43 25,75 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:28:05 17,70 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - 24/08/2021 11:27:45

24/08/2021 - 11:28:42 25,50 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:30:57 25,70 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:36:05 25,45 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:36:15 25,40 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:36:30 25,35 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:36:56 25,30 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06
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24/08/2021 - 11:37:12 25,25 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:37:40 25,20 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:38:16 25,15 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:38:24 25,10 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:39:17 25,00 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:39:37 24,90 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:40:01 24,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:40:30 24,80 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:41:01 24,75 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:41:17 24,70 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:41:43 24,65 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:42:23 24,60 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:42:46 24,55 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:43:17 24,50 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:44:28 24,45 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:45:39 24,40 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:45:46 24,00 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:46:55 23,90 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

0015 - CARNE MOÍDA, PCT 1 KG
CARNE BOVINA, de 2ª, magra, de boa qualidade, moída, congelada, embalada a vácuo. Aspecto próprio, não amolecida e nem
pegajosa, não apresentar manchas esverdeadas nem pardacenta, deve apresentar também cor, textura e sabor característicos
do corte, com ausência de sujidades e tecidos inferiores como osso, cartilagens, aparas, tendões e coágulos. O produto deverá
ser manipulado em condições higiênicas adequadas e ser provenientes de animais sadios. Em embalagem plástica transparente
e atóxica, limpa e não violada, resistente que garanta a integridade do produto até o consumo, deve conter na embalagem
informação de procedência, lote e validade. Embalagem de 1 kg. O produto deverá ter registro do SIM (Serviço de Inspeção
Municipal – realizado pelas Secretarias Municipais), ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias
Estaduais, ou SIF (Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
Vali
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 09:06:37 31,00 (proposta) 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

19/08/2021 - 11:04:51 26,35 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

20/08/2021 - 16:48:57 29,21 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

21/08/2021 - 10:25:33 31,00 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:04:26 14,88 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:38:29 9,61 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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22/08/2021 - 23:36:56 31,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:29:30 30,50 (proposta) 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:01:34 26,30 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

23/08/2021 - 11:04:40 26,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 11:05:30 26,00 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:06:35 25,95 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

23/08/2021 - 11:07:22 25,90 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:07:55 24,30 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

23/08/2021 - 11:09:22 24,25 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:09:59 24,20 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - 24/08/2021 11:17:46

23/08/2021 - 11:10:18 22,79 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

23/08/2021 - 11:10:21 24,00 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:10:40 22,56 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

23/08/2021 - 11:10:57 22,00 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:11:00 23,90 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - 24/08/2021 11:16:58

23/08/2021 - 11:11:39 21,95 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:11:54 20,74 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

23/08/2021 - 11:12:00 21,90 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:12:41 20,00 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:12:51 20,68 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:13:17 19,95 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:14:01 19,90 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:14:27 19,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:15:04 19,80 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:16:02 19,75 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:16:15 19,70 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:16:46 19,65 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:17:16 19,60 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06
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23/08/2021 - 11:17:39 19,55 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:17:58 19,50 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:18:06 19,45 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:18:35 19,40 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:19:08 19,35 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:19:25 19,30 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:19:55 19,25 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:20:13 19,20 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:20:23 19,15 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:20:46 19,00 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:21:04 18,95 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:21:39 18,90 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:22:09 18,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:22:27 18,80 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:22:41 18,75 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:22:58 18,70 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:23:25 18,65 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:24:07 18,60 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:24:38 18,00 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:24:50 17,90 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:26:42 17,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:27:05 17,80 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:27:36 17,75 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:28:21 17,70 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:28:54 17,65 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:29:07 17,60 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:29:42 17,55 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:30:22 17,50 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:31:08 17,45 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:31:22 17,40 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:31:51 17,35 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido
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23/08/2021 - 11:32:07 17,30 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:32:16 17,25 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:32:40 17,20 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

23/08/2021 - 11:33:03 16,80 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:33:27 16,50 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:18:53 20,65 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

0016 - CEBOLA GRAÚDA, DE 1ª QUALIDADE
CEBOLA BRANCA IN NATURA, de 1ª qualidade, frescas, com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme, mediano.
Deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não
característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 11:06:04 3,18 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

19/08/2021 - 19:40:44 3,20 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

21/08/2021 - 10:26:08 3,75 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:05:44 1,80 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:39:00 1,16 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:38:43 3,75 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:28:51 3,69 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 11:03:13 1,10 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - 23/08/2021 11:09:58

23/08/2021 - 11:05:06 3,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:17:04 3,04 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:18:56 2,96 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:20:29 2,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:20:53 2,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 11:22:15 2,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:24:08 2,75 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

0017 - CENOURA
CENOURA IN NATURA, de 1ª qualidade, frescas, firme de coloração característica uniforme, aroma, cor e sabor típico da
espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e
perfurações. Lavadas e Higienizadas, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 11:06:55 3,29 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

19/08/2021 - 19:41:19 3,77 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:06:38 1,82 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:39:35 1,18 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:40:14 3,80 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:29:19 3,74 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 11:05:50 3,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:20:56 3,19 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:24:22 3,14 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:25:06 3,09 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:26:33 3,04 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:26:48 2,99 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:26:52 3,00 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 11:28:43 2,90 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:29:23 2,85 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:30:00 2,80 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:30:23 2,75 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:31:34 2,70 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:32:05 2,65 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:33:53 2,60 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:34:31 2,55 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

0018 - CEREAL INFANTIL DE ARROZ, PCT 230 G
Suplemento de cereal infantil, composto por nutrientes essenciais como Zinco, Vitamina A, Vitamina C e ferro, embalagem integra
de 230g de peso líquido. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações nome ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 11:07:56 5,10 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

19/08/2021 - 19:42:02 5,29 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

21/08/2021 - 11:07:49 6,00 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:07:44 2,88 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:40:22 1,86 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:42:40 6,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:29:34 5,51 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 11:05:48 5,09 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

23/08/2021 - 11:06:14 5,00 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/09/2021 às 07:26:27.
Código verificador: 13289A

Página 67 de 161

23/08/2021 - 11:07:55 4,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 11:08:22 2,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:19:08 4,90 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

0019 - CHEIRO VERDE, PCT 200 G
CHEIRO VERDE IN NATURA, de 1º qualidade, maço pesando aproximadamente 200 gramas de cebolinha e coentro, embalado
em saco plástico transparente e atóxico, apresentando coloração verde e grau de maturação adequado, com aspecto e odor
próprios da espécie, livres de terra em aderência, insetos e larvas e detritos.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 11:08:48 2,80 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

19/08/2021 - 19:42:33 3,06 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:08:50 1,46 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:41:32 0,95 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:44:23 3,06 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:29:54 3,00 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 11:08:53 2,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0020 - CHUCHU
CHUCHU IN NATURA, de 1ª qualidade, fresco, firme de coloração verde uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Isento de sujidade, insetos, parasitas, larvas, rachaduras, cortes e perfurações. Peso e
tamanho padrão. Lavados e Higienizados, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de no máximo 3 kg de peso líquido.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 11:10:09 3,44 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

19/08/2021 - 19:43:04 3,42 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:09:35 1,94 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:42:14 1,26 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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22/08/2021 - 23:46:06 4,05 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:30:10 3,98 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

23/08/2021 - 11:09:16 3,40 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:17:43 3,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:20:19 3,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:21:12 3,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:24:42 3,15 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:24:56 3,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:26:44 3,05 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:27:42 3,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:28:03 2,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:28:19 2,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:29:51 2,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:30:30 2,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:31:29 2,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:32:14 2,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 11:34:00 2,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:35:55 2,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

0021 - COLORAL, PCT 1 KG
COLORAU EM PÓ, fino e homogêneo, feito com matéria-prima de boa qualidade, coloração intensa e característica, em
embalagem plástica pesando 1 kg, com identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso. O produto
deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:43:42 8,95 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:11:35 10,96 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 11:08:28 12,90 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:10:22 6,19 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:43:41 4,00 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:48:26 12,90 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:30:48 11,49 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:40:14 10,94 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:44:20 8,35 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:45:13 8,30 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:46:25 8,25 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:46:33 8,20 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:48:15 8,15 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35
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24/08/2021 - 11:48:27 8,10 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:50:11 8,05 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:51:20 8,00 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0022 - COUVE (FOLHA), PCT 400G
COUVE MANTEIGA, de 1ª qualidade coloração verde escuro uniforme, colhida ao atingir o grau de desenvolvimento completo,
folhas sãs, livre de insetos, larvas, parasitas, sujidades, terra aderente e sem sinais de apodrecimento ou manchas amareladas.
Lavados e Higienizados, em embalagem plástica transparente, cada unidade pesando aproximadamente 400 g (quatrocentas
gramas).
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:44:14 4,08 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:12:55 3,75 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:10:51 1,95 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:44:09 1,26 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:50:04 4,08 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:31:13 4,05 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:41:13 3,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:45:16 3,70 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0023 - EXTRATO DE TOMATE, SACHÊ DE 340G
EXTRATO DE TOMATE, simples e concentrado, preparado com frutos maduros, sãos, sem pele e sem sementes. Ingredientes:
tomate, sal e açúcar. Embalagem íntegra tipo lata ou sachê tetra brik de 340 gramas, com identificação (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. O produto deve estar isento de fermentações, sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

20/08/2021 - 12:14:52 3,40 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

20/08/2021 - 15:40:14 6,00 (proposta) 31.307.035/0001-00 - B J V ATACADO
E VAREJO DE ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

Válido

20/08/2021 - 16:51:15 3,54 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido
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21/08/2021 - 10:26:46 4,00 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:11:32 1,92 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:44:35 1,24 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:51:26 4,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:09:17 4,00 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:32:17 3,70 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:44:47 3,22 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 11:45:08 3,17 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:45:25 3,12 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:45:47 3,07 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:46:20 2,91 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 11:46:33 2,84 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:46:38 2,79 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:46:44 2,80 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:46:59 2,74 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:47:07 2,69 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:47:25 2,54 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 11:47:31 2,64 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:47:39 2,49 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 11:48:13 2,44 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:48:43 2,39 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:48:57 2,34 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:49:09 2,29 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:49:16 2,24 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:49:28 2,19 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:49:34 2,12 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 11:49:51 2,07 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:50:05 2,02 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:51:27 1,91 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 11:51:55 1,84 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:53:08 1,78 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:53:47 1,73 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:55:31 1,67 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:56:33 1,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:57:29 1,55 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:57:47 1,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

0024 - FARINHA DE MANDIOCA, PCT 1KG
FARINHA DE MANDIOCA, TIPO PUBA FINA. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno de no máximo 1 kg de peso líquido.
Livre de misturas, resíduos ou impurezas, não deve apresentar odor intenso (não característico do produto) além de coloração
anormal. O prazo de validade deve ser superior a 06 meses a partir da data de entrega. A rotulagem deve conter no mínimo as
seguintes informações: nome ou marca, ingredientes, data de validade, peso, lote e informações nutricionais.
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Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:45:39 5,60 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:20:06 4,79 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:27:22 5,60 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:12:31 2,68 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:45:05 1,74 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:53:58 5,60 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:09:57 5,60 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:32:43 5,30 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:45:26 4,74 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 11:45:40 4,69 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:45:58 4,64 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:46:45 4,59 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:47:24 4,54 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:47:43 4,49 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:48:04 4,44 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:48:22 4,39 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:50:22 4,34 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35
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24/08/2021 - 11:51:03 4,29 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0025 - FARINHA DE TRIGO, PCT 1KG
FARINHA DE TRIGO sem fermento, enriquecida com ácido fólico e ferro. Embalagem íntegra de 1 kg de peso líquido. A
embalagem deve conter etiqueta de identificação, ingredientes, data de validade, peso, lote e informações nutricionais. O prazo
de validade deve ser superior a 06 meses a partir da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:46:21 4,14 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:21:04 3,80 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:13:28 1,98 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:45:59 1,28 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:55:31 4,10 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:33:18 4,10 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:45:44 3,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:46:07 3,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:46:50 3,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:47:07 3,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:47:33 3,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0026 - FEIJÃO CARIOCA, PCT 1KG
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, de 1ª qualidade constituído de no mínimo de 95% de grãos inteiros e íntegros, na cor característica a
variedade correspondente, de tamanho e formatos naturais maduros, limpos e secos, livres de sujidades, detritos, larvas, insetos,
terra e misturas de outras espécies, na embalagem primária plástica transparente e atóxica de 1 kg. Com identificação do
produto, marca do fabricante, prazo de validade,peso e lote. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:47:08 7,80 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:22:04 7,24 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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21/08/2021 - 10:28:02 8,05 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:14:15 3,86 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:46:31 2,50 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:56:57 8,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:10:45 8,05 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:34:39 7,80 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:38:05 7,15 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:40:24 7,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:41:05 7,05 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:42:20 7,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:42:58 7,14 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 11:45:51 6,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:46:11 6,90 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:46:24 6,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:46:56 6,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:47:13 6,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:47:48 6,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:48:10 6,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:48:33 6,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 11:48:59 6,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:49:21 6,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:51:10 6,40 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:51:24 6,34 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:51:31 6,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:51:38 6,29 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:53:15 6,24 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:53:54 6,19 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0027 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, UND 250G
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, acondicionado em embalagem contendo 250 gramas, com identificação (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:47:46 7,27 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:23:32 6,54 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

20/08/2021 - 15:40:37 8,00 (proposta) 31.307.035/0001-00 - B J V ATACADO
E VAREJO DE ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

Válido

21/08/2021 - 11:09:03 7,77 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:14:59 3,72 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:47:03 2,41 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:58:30 7,70 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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23/08/2021 - 09:35:10 7,20 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:37:47 7,05 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:41:08 6,99 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:44:44 5,98 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:45:30 5,93 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:45:59 5,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:46:48 5,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:47:00 5,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:47:52 5,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:47:57 5,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:48:32 5,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:48:38 5,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:49:18 5,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:49:26 5,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:49:45 5,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:49:59 5,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:50:19 5,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 11:50:38 5,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:52:03 5,10 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:52:22 5,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0028 - FLOCÃO DE ARROZ, PCT 500G
FLOCÃO DE ARROZ, feito a partir de arroz granulado, sem sal, feito á base de matéria prima selecionada, de boa qualidade,
sem conservantes e sem glúten. Isento de larvas, detritos, insetos e misturas de outras espécies, em embalagem plástica não
violada, com identificação do fabricante, data de validade, peso, lote e informação nutricional. Embalagem de 500g. O produto
deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

20/08/2021 - 12:36:50 3,99 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

20/08/2021 - 16:54:06 2,87 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

21/08/2021 - 11:09:45 4,65 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:15:58 2,23 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:47:37 1,44 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:59:48 4,60 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:35:31 4,10 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:38:03 3,94 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:46:06 2,82 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:47:31 2,75 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:47:53 2,70 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 11:49:42 2,65 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:50:17 2,60 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:52:16 2,55 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

0029 - FLOCÃO DE MILHO, PCT 500 G
FLOCÃO DE MILHO, farinha de milho flocada, sem sal, feito á base de matéria prima selecionada, de boa qualidade. Isento de
larvas, detritos, insetos e misturas de outras espécies, em embalagem plástica não violada, com identificação do fabricante, data
de validade, peso, lote e informação nutricional. Embalagem de 500g. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador
competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:49:00 2,40 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:43:00 2,70 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 11:10:15 3,00 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:16:34 1,44 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:48:08 0,93 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:06:46 3,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:35:59 2,94 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:42:03 2,65 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:45:17 2,35 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:46:11 2,30 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:47:47 2,25 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:48:02 2,20 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 11:48:36 2,15 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:48:45 2,10 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0030 - FÓRMULA INFANTIL A PARTIR DO 6º MÊS, LATA 400G
FÓRMULA INFANTIL Fórmula infantil de seguimento para lactentes e crianças de primeira infância. A partir do 6º mês. Com DHA
e ARA e Nucleotídeos e sem glútem. O produto deverá ter registro do SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas
Secretarias Municipais de Agricultura), SIE (Serviço de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias Estaduais da Agricultura,
ou SIF (Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Deve ter
validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. Lata de 400g
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:49:45 24,14 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:44:39 20,51 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:17:14 11,58 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:48:41 7,48 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:07:54 24,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:36:28 24,10 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:39:29 20,45 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:46:21 20,40 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 11:48:01 20,35 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:48:08 20,30 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0031 - FRANGO, COXA E SOBRECOXA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, devem apresentar-se congelados, livres de parasitos e de qualquer substancia
contaminada que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Adicionado em embalagens lacradas.
O produto deverá ter registro do SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas Secretarias Municipais), ou SIE (Serviço
de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias Estaduais, ou SIF (Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega em
caixas de 20kg.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 09:07:18 14,50 (proposta) 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04
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19/08/2021 - 19:50:50 11,96 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:46:18 13,80 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

21/08/2021 - 10:28:48 15,00 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:17:57 7,20 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:49:41 4,65 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:10:23 15,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

23/08/2021 - 09:30:41 15,00 (proposta) 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:55:19 11,91 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 11:55:54 11,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:57:39 13,09 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 11:58:40 11,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:00:16 11,75 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:01:11 11,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:02:13 11,65 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:02:27 11,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:02:39 11,55 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:02:49 11,50 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:03:02 11,06 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:03:06 11,45 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:03:10 11,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:03:16 11,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:03:26 10,95 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:03:43 10,90 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:04:15 10,85 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:04:37 10,80 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:05:12 10,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:05:24 10,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:06:22 10,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17
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24/08/2021 - 12:06:30 10,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:07:55 10,50 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:08:09 10,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:08:20 10,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:08:57 10,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:09:10 10,14 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:09:27 10,09 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:09:43 10,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:09:59 9,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:10:19 9,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:10:59 9,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:11:30 9,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:12:00 9,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:12:36 9,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:12:47 9,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:13:12 9,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:13:28 9,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:13:46 9,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:13:53 9,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:14:39 9,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:14:47 9,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:14:55 9,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

24/08/2021 - 12:15:05 9,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 20:35:42

24/08/2021 - 12:15:54 9,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Cancelado - licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar
registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 19:41:17

0032 - FRANGO, PEITO
PEITO DE FRANGO, devem apresentar-se congelados, livres de parasitos e de qualquer substancia contaminada que possa
alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico,
limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do produto. Adicionado em embalagens lacradas. O produto deverá ter
registro do SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas Secretarias Municipais), ou SIE (Serviço de Inspeção Estadual
– realizado pelas Secretarias Estaduais, ou SIF (Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA). Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega em caixas de 20 kg.
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Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 09:07:40 15,40 (proposta) 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

19/08/2021 - 19:51:24 11,96 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:47:12 14,70 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:29:32 15,42 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:18:35 7,40 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:50:10 4,78 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:11:40 15,40 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU FIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 19:35:05

23/08/2021 - 09:31:19 15,30 (proposta) 37.257.843/0001-88 - CASA DE
CARNE MACAUBA LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará
Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo de apresentar registro no
SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15. 24/08/2021 19:31:06

24/08/2021 - 11:55:27 11,91 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU FIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 19:35:05

24/08/2021 - 11:55:46 14,65 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 11:56:05 11,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:58:22 14,89 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:02:52 11,80 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - licitante desclassificado neste item, por deixa de
apresentar registro no SIF, SIE OU FIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital. 24/08/2021 19:35:05

0033 - FUBÁ DE MILHO, PCT 500G
FUBÁ DE MILHO, obtido da moagem do grão de milho são, limpo, isento de matéria terrosa e parasita. Não podendo apresentar
umidade, fermentação ou ranço. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 500 gramas, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:51:54 2,98 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:48:37 3,20 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 11:10:51 3,77 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:19:19 1,80 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:50:38 1,17 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:13:56 3,70 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:37:14 3,51 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:58:40 2,93 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:58:50 2,85 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:00:22 2,89 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:01:00 2,80 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:01:19 2,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:02:56 2,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:04:24 2,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:04:31 2,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:05:20 2,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:05:31 2,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:06:53 2,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:07:04 2,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:08:06 2,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:08:15 2,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:10:03 2,17 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

0034 - LARANJA
LARANJA IN NATURA de 1ª qualidade, frescas, íntegras, firmes, tamanho uniforme e mediano. Não estar amassada ou
apresentando feridas, manchas na casca, ou qualquer alteração que afete sua aparência. Grau de maturação próprio para o
consumo. Não conter terra, insetos ou corpos estranhos aderidos na casca. Com coloração característica, ausência de umidade e
bolor. Lavadas e higienizadas, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:52:18 3,20 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 12:49:23 2,80 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:19:58 1,53 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:51:15 0,99 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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23/08/2021 - 00:15:09 3,20 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:37:33 2,99 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:56:16 2,75 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:02:59 2,70 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:04:42 2,65 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:05:03 2,60 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:06:33 2,55 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:06:44 2,50 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:08:41 2,45 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:09:02 2,40 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:10:17 2,35 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

0035 - LEITE INTEGRAL EM PÓ, PCT 400G
LEITE EM PÓ INTEGRAL, não modificado, sem adição de açúcar e soro, produto obtido por desidratação do leite de vaca
integral e apto para a alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados, na informação nutricional o
produto deve conter carboidratos, proteínas, gorduras totais e saturadas, sódio e cálcio. Embalagem: de papel metalizado, peso
liquido de 400g. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da data
de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:52:46 13,40 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido
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20/08/2021 - 15:07:15 11,39 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

20/08/2021 - 15:41:04 20,00 (proposta) 31.307.035/0001-00 - B J V ATACADO
E VAREJO DE ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

Válido

21/08/2021 - 10:30:22 13,41 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:20:34 6,43 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:51:40 4,16 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:16:40 13,40 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:13:54 13,41 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:38:02 13,15 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:56:37 12,99 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:59:13 12,34 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:02:57 12,29 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:03:02 11,34 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:04:38 11,29 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:04:56 11,24 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:05:33 11,19 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:06:09 11,14 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:07:04 11,09 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:07:15 11,04 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:08:28 10,99 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:08:50 10,94 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:10:32 10,89 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

0036 - LINGÜIÇA TOSCANA
LINGUIÇA TOSCANA, congelada de carne suína pura e limpa de 1ª qualidade, apresentando gomos uniformes, adicionado de
condimentos naturais em proporções adequadas, embalada em saco plástico transparente, atóxico, limpo e não violado. Na
embalagem deve constar ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Não deve
apresentar superfície úmida, pegajosa ou com exsudado líquido. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 09:08:10 21,70 (proposta) 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

19/08/2021 - 19:53:22 18,00 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:08:39 19,90 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:31:04 21,74 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:21:26 10,43 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:52:11 6,74 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:20:17 21,70 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:38:51 20,10 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:58:01 17,95 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 11:59:04 17,90 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:59:35 17,85 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:00:54 17,80 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:01:30 17,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:01:47 17,75 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:01:52 17,65 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:02:18 17,46 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:02:32 17,40 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:02:49 17,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:02:57 17,25 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:03:13 17,20 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:03:29 17,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:03:34 17,15 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:03:40 17,05 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:03:49 17,00 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:04:30 16,95 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:04:45 16,90 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:05:19 16,85 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:05:31 16,75 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:05:37 16,70 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:05:46 16,50 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:05:52 16,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:05:58 16,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:06:07 16,25 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:06:17 16,26 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:06:23 16,20 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:06:49 16,15 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:07:09 16,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:07:26 15,95 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:07:35 15,90 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:07:46 15,80 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:08:22 15,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:08:35 15,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:08:42 15,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:08:49 15,60 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:09:01 15,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:09:10 15,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:09:14 15,30 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:09:21 15,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:09:41 15,20 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:10:07 15,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:10:57 15,00 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:11:20 14,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:11:34 14,80 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:11:45 14,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:12:01 14,70 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04
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24/08/2021 - 12:12:31 14,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:12:48 14,60 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:13:09 14,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:13:23 14,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:13:26 14,20 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:13:34 14,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:13:51 14,00 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:14:00 13,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:14:23 13,90 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

24/08/2021 - 12:14:52 13,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0037 - MAÇÃ FUJI
MAÇÃ TIPO FUJI IN NATURA, de 1ª qualidade, frescas, íntegras, com tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem
desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Livres de
larvas, insetos e sujidades. Lavados e Higienizados, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:53:57 6,44 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:09:59 6,78 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:31:34 7,98 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:22:20 3,83 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:52:39 2,47 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:24:18 7,90 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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23/08/2021 - 09:39:14 6,20 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:03:00 6,14 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:03:26 6,09 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:03:35 6,04 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:03:54 5,99 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:04:51 5,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:05:26 6,11 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:05:45 5,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:07:15 5,80 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:07:40 5,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:07:51 5,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:08:27 5,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:08:49 5,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:09:15 5,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:11:01 5,50 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:11:13 5,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:11:20 5,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:11:27 5,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:12:12 5,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:12:21 5,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:14:07 5,20 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:14:24 5,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:14:32 5,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:14:58 4,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:15:47 4,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:16:10 4,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:16:46 4,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:17:07 4,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:18:45 4,70 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:19:00 4,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 12:19:53 4,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:20:15 4,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:20:36 4,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:20:56 4,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:21:38 4,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:22:21 4,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:23:18 4,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:24:33 4,25 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:24:48 4,20 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:25:12 4,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:27:11 4,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:27:35 4,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

0038 - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, PCT 500G
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, c/ovos, massa seca, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos
pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma. Deve possuir 0 gorduras trans, 0 gorduras,0 saturadas e 0 sódio. Em
embalagem plástica própria de fábrica livres de larvas e insetos e marcas de violação, com informações nutricionais, fabricante,
validade, lote e peso. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega. Embalagem de 500 g.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:54:30 2,97 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:10:54 2,98 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

20/08/2021 - 15:41:25 5,00 (proposta) 31.307.035/0001-00 - B J V ATACADO
E VAREJO DE ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

Válido

21/08/2021 - 11:11:27 3,25 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/09/2021 às 07:26:27.
Código verificador: 13289A

Página 94 de 161

22/08/2021 - 17:23:17 1,56 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:53:05 1,01 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:26:26 3,20 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:14:41 3,25 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:39:36 3,05 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:57:03 2,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:58:39 2,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:01:49 2,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:02:47 3,19 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:03:29 2,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:03:41 2,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:03:58 2,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:04:16 3,06 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:04:39 3,01 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:04:57 2,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:05:49 2,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:06:08 2,49 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:06:35 2,44 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:08:17 2,39 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35
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24/08/2021 - 12:08:31 2,34 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0039 - MACARRÃO, TIPO PARAFUSO, PCT 500G
MACARRÃO TIPO PARAFUSO, c/ovos, massa seca, de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados,
corantes naturais urucum e cúrcuma. Deve possuir 0 gorduras trans, 0 gorduras,0 saturadas e 0 sódio. Em embalagem plástica
própria de fábrica livres de larvas e insetos e marcas de violação, com informações nutricionais, fabricante, validade, lote e peso.
O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Embalagem de 500 g.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:55:13 2,97 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:11:41 3,60 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

20/08/2021 - 15:41:42 5,00 (proposta) 31.307.035/0001-00 - B J V ATACADO
E VAREJO DE ALIMENTOS E
EMBALAGENS LTDA

Válido

21/08/2021 - 11:12:02 4,10 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:23:53 1,96 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:53:45 1,27 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:28:01 4,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:15:15 4,10 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:39:58 3,60 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 11:57:08 2,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 11:58:46 2,85 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 11:59:09 3,19 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Cancelado - 24/08/2021 12:02:07

24/08/2021 - 12:01:40 2,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:03:32 3,45 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:03:32 2,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:03:48 2,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:04:02 2,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 12:05:02 2,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:05:54 2,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:06:14 2,49 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:06:39 2,44 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:08:02 2,38 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:08:36 2,33 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0040 - MAMÃO
MAMÃO IN NATURA, de 1ª qualidade, frescos, com grau de maturação intermediária, sem danificações físicas, casca integra.
Livre de insetos, larvas, parasitas, sujidades, terra aderente e sem sinais de apodrecimento. Lavados e Higienizados, em
embalagem plástica transparente, cada unidade pesando aproximadamente 1 kg (um quilo).
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:55:49 4,91 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:12:38 4,49 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:24:27 2,36 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:54:09 1,53 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:30:44 4,90 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:40:18 4,92 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:03:35 4,44 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:03:57 4,39 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:04:12 4,34 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:05:35 4,28 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:06:01 4,23 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:07:49 4,18 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:08:01 4,13 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:09:32 4,08 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:09:52 4,03 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:10:11 3,98 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:10:27 3,93 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:10:50 3,88 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:11:52 3,83 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:12:27 3,77 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:12:38 3,72 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:14:16 3,65 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:14:41 3,60 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:15:06 3,49 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:15:32 3,44 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:16:09 3,39 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:16:15 3,34 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:16:55 3,29 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:17:15 3,24 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:18:51 3,18 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:18:57 3,19 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:19:06 3,13 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:20:23 3,05 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

0041 - MANDIOCA
MANDIOCA IN NATURA, de 1ª qualidade, de espécie própria para consumo, com casca, Íntegra, sem danificações físicas, livre
de insetos, parasitas, sujidades e terra aderente. Bem desenvolvida e sem danos físicos oriundos de manuseio e transporte, sem
larvas e sinais de apodrecimento. Lavadas e Higienizadas, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:56:25 6,00 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:14:17 5,40 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:26:13 3,36 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:54:48 2,17 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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23/08/2021 - 00:32:48 7,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:41:35 4,98 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:24:42 4,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:26:14 4,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:26:25 4,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:26:52 4,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:27:47 4,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:27:59 4,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:28:55 4,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:29:28 4,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:30:08 4,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:30:38 4,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:30:52 4,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:31:10 4,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:32:17 4,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:33:07 4,25 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35
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24/08/2021 - 12:33:14 4,20 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:33:33 4,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:33:43 4,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:34:07 4,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:34:25 3,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:35:06 3,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:35:45 3,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:36:23 3,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:37:02 3,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:37:32 3,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:37:55 3,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:38:25 3,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:38:30 3,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:40:00 3,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:40:16 3,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:40:48 3,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:41:04 3,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:41:27 3,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:41:47 3,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:42:21 3,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:42:47 3,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:43:03 3,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:43:44 3,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:44:07 3,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:44:15 2,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:44:40 2,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:45:31 2,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:46:05 2,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

0042 - MARGARINA VEGETAL, POTE 1KG
MARGARINA VEGETAL, sem sal, no mínimo 65% a 80% de lipídeos e 0% de gorduras trans, embalada em potes de plástico de
1 kg, enriquecida de vitaminas, apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor característicos, isenta de ranço e de bolores;
embalagem primária com identificação do produto, especificação dos ingredientes, informação nutricional, prazo de validade,
peso líquido e rotulagem. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir
da data de entrega. Embalagem de 1 kg.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:56:54 10,61 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:15:37 10,30 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:32:17 11,16 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:27:50 5,35 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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22/08/2021 - 22:55:18 3,46 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:34:47 11,10 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:41:20 11,01 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:19:18 10,49 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:20:27 10,98 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:26:17 10,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:26:33 10,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:26:47 10,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:27:53 10,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:28:05 10,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:29:02 10,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:29:22 9,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:30:14 9,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:30:34 9,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:30:58 9,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:31:05 9,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:32:23 9,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:32:36 9,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:33:10 9,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:33:19 9,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:33:40 9,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:33:47 9,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:34:13 9,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:34:31 9,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:35:15 9,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:35:37 9,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:36:34 9,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:36:56 9,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0043 - MELANCIA
MELANCIA IN NATURA, de 1ª qualidade, tamanho e coloração uniformes, polpa de coloração rosada a avermelhada intacta,
casca íntegra, bem desenvolvida e madura, sem danos físicos oriundos de manuseio e transporte, sem larvas e sinais de
apodrecimento. Lavadas e Higienizadas, em caixa plástica.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 19:59:27 2,90 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:16:20 3,20 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:29:15 1,78 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:55:45 1,15 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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23/08/2021 - 00:38:34 3,70 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:45:37 2,95 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:23:51 2,84 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:26:20 2,79 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:26:39 2,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:26:59 2,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:28:00 2,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:28:11 2,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:29:08 2,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:29:18 2,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:30:19 2,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:30:43 2,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:31:05 2,24 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:31:16 2,19 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:32:29 2,14 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:32:42 2,09 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:33:16 2,04 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

0044 - ÓLEO DE SOJA, GFA 900 ML
ÓLEO DE SOJA REFINADO, obtido de matéria prima vegetal, deve está isento de substâncias estranhas á sua composição
normal, aspecto límpido. Embalagem íntegra em garrafa pet de 900ml. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador
competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 09:08:55 10,70 (proposta) 02.135.330/0001-10 - CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI

Cancelado - Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do
SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.
24/08/2021 21:39:04

19/08/2021 - 20:01:38 8,99 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:17:39 9,90 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:33:19 10,74 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:31:19 5,15 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:56:11 3,33 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:39:59 10,70 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:16:06 10,74 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:44:55 9,80 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:21:23 9,20 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:23:38 8,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:24:57 8,96 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:26:23 8,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:26:46 8,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:27:04 8,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:28:05 8,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:28:17 8,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:28:42 8,60 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:29:11 8,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:30:26 8,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:30:48 8,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:31:13 8,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:31:20 8,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:32:47 8,30 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:33:00 8,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:34:57 8,20 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:35:18 8,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:36:34 8,10 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:36:51 8,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 12:38:26 8,00 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:38:36 7,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:40:28 7,90 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:40:34 7,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:42:30 7,80 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:42:53 7,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:44:33 7,70 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:44:53 7,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:46:46 7,60 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:47:02 7,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0045 - ORÉGANO DESIDRATADO, PCT 300G
ORÉGANO DESIDRATADO, triturado em embalagem plástica transparente resistente, contendo 300 gramas, com identificação
(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Isento de sujidades, parasitas,
larvas e material estranho. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

20/08/2021 - 15:18:31 4,15 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:32:18 2,30 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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22/08/2021 - 22:56:49 1,49 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:41:33 4,80 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:26:26 4,10 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0046 - OVO DE GALINHA, CARTELA COM 30 UNIDADES
OVO DE GALINHA, BRANCO, IN NATURA, frescos. Deverá apresentar odor agradável e característico. Não deverá apresentar
perfurações ou rachaduras e coloração não característica. Embalagem íntegra, tipo cartelas de 30 unidades. Unidades com peso
médio de 50g cada.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:04:54 15,30 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:46:40 14,80 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:33:57 15,34 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:32:56 7,36 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:57:16 4,76 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:43:21 15,30 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:44:22 15,20 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:21:59 14,25 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:25:38 14,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:26:34 14,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:26:55 14,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:27:17 14,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:28:14 14,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:28:24 13,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:30:10 13,90 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:30:22 13,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:31:51 13,80 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:32:08 13,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:32:39 13,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:32:49 13,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:34:04 13,60 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:34:34 13,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:36:05 13,50 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:36:15 13,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:37:37 13,40 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:37:48 13,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 12:39:34 13,30 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:39:42 13,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:41:38 13,20 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:41:57 13,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:43:27 13,10 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:43:40 13,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:45:06 13,00 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:45:28 12,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0047 - PÃO FRANCÊS, UND 50 G
PÃO FRANCÊS, de 50g, de 1 ª qualidade com miolo branco e casca de cor dourada brilhante e homogênea. Serão rejeitados
pães mal assados, queimados, amassados, achatados e embatumados "aspecto massa pesada” e de características
organolépticas anormais. Isento de parasitas, microorganismos e qualquer substância que venha a comprometer a saúde
humana. No momento da entrega os pães deverão estar acondicionados sacos plásticos transparentes atóxicos, íntegros e
corretamente fechados, contendo informações do fabricante, peso, data de fabricação, validade e lista de ingredientes. Com peso
de aproximadamente 50 g cada unidade.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:05:25 1,00 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 14:57:58 1,00 (proposta) 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

20/08/2021 - 15:49:11 0,99 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:34:44 1,10 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:33:45 0,52 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:57:46 0,34 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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23/08/2021 - 00:44:59 1,10 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:44:05 0,90 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:19:39 0,85 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:22:15 0,92 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:24:02 0,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:24:26 0,75 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:24:51 0,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:25:06 0,65 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:25:24 0,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:25:52 0,55 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:26:02 0,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:26:30 0,45 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:27:01 0,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:27:11 0,35 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

0048 - PÃO TIPO HOT DOG, PCT 450G
PÃO TIPO HOT DOG, de 1 ª qualidade, fabricado com farinha de trigo, leite gordura vegetal, açúcar , sal e fermento biológico.
Isento de parasitas, microorganismos e qualquer substância que venha a comprometer a saúde humana, miolo branco, casca
dourada e uniforme. Com peso de aproximadamente 50 g cada unidade. No momento da entrega os pães deverão estar
acondicionados sacos plásticos transparentes atóxicos, íntegros e corretamente fechados, contendo informações do fabricante,
peso, data de fabricação e validade e lista de ingredientes. São rejeitados pães mal assados, queimados, com massa de aspecto
pesado e de características organolépticas anormais. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador competente.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:06:20 5,50 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 14:58:47 5,50 (proposta) 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

21/08/2021 - 00:58:35 5,10 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:35:22 5,59 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:34:27 2,68 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:58:18 1,73 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:46:53 5,50 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/09/2021 às 07:26:27.
Código verificador: 13289A

Página 112 de 161

23/08/2021 - 09:43:53 5,55 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:19:50 5,05 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:20:36 5,20 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:24:10 5,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:24:30 4,95 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:24:57 4,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:25:20 4,85 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:25:45 4,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:25:58 4,75 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:26:07 4,70 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:26:38 4,65 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:27:12 4,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:27:24 4,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:27:43 4,50 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:27:51 4,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:28:01 4,40 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:28:24 4,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:28:29 4,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:28:39 4,20 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:29:05 4,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:29:23 4,10 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido
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24/08/2021 - 12:29:34 4,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:29:42 4,00 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

24/08/2021 - 12:29:58 3,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:30:22 3,90 35.615.703/0001-09 - B SILVA DA
PENHA FERREIRA COMERCIO

Válido

0049 - PIMENTÃO VERDE
PIMENTÃO VERDE IN NATURA, de 1ª qualidade, tamanho médio, no ponto de maturação, sem ferimentos ou defeito, sem
manchas e livres de resíduos de fertilizantes. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:06:46 11,00 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:54:16 9,80 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:35:01 5,28 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:58:53 3,41 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:48:04 11,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:43:29 10,20 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:25:45 9,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:27:20 9,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:27:29 9,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:28:30 9,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:28:49 9,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:29:33 9,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:29:40 9,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:30:37 9,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:30:55 9,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:32:16 9,30 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:32:25 9,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:32:46 9,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:32:55 9,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:33:26 9,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:33:36 9,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:33:56 9,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:34:11 8,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:34:49 8,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:35:12 8,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:36:12 8,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:36:21 8,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 12:37:11 8,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:37:19 8,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:38:07 8,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:38:13 8,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:39:48 8,50 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:39:59 8,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:41:01 8,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:41:13 8,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:41:44 8,30 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:42:05 8,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:42:43 8,20 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:43:01 8,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:43:13 8,10 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:43:34 8,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:44:14 8,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:44:20 7,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:44:56 7,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:45:37 7,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:46:14 7,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:46:41 7,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:47:05 7,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:47:21 7,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:47:59 7,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:48:27 7,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:49:13 7,49 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:49:20 7,50 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:49:34 7,44 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:50:30 7,39 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:50:44 7,33 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:51:19 7,26 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:51:35 7,21 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:52:06 7,14 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:52:23 7,09 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:53:12 7,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:53:48 6,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:54:14 6,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:54:23 6,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0050 - POLVILHO DOCE, PCT 1 KG
POLVILHO DOCE, de mandioca, tipo 1. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 1 kg, com identificação
na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:08:06 5,90 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:55:23 6,90 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:36:00 8,00 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:35:44 3,84 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 22:59:19 2,48 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:49:19 8,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:16:45 8,00 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:43:14 6,99 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:22:34 6,85 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:25:54 5,85 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:26:20 5,80 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:27:28 5,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:27:34 5,75 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:27:40 5,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:28:07 5,72 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:28:37 5,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:28:56 5,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:29:45 5,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:30:04 5,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:30:44 5,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:30:59 5,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:32:26 5,30 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:33:06 5,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0051 - REPOLHO
REPOLHO BRANCO IN NATURA, fresco e com grau de maturação intermediário, tamanho uniforme e mediano. Deverá
apresentar odor agradável, consistência firme, sem perfurações, machucados, coloração não característica. Embalagem íntegra,
tipo pacote de polietileno.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:09:25 3,78 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:56:50 4,48 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:36:38 2,43 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.
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22/08/2021 - 23:00:10 1,57 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:51:56 5,00 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:48:39 4,40 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:43:43 3,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:47:35 3,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:50:12 3,60 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:50:35 3,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:50:52 3,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:51:11 3,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:51:37 3,33 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:52:01 3,28 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:52:26 3,22 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:52:35 3,17 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:54:02 3,10 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35
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24/08/2021 - 12:54:18 3,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:56:00 3,00 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:56:09 2,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0052 - SAL REFINADO IODADO, PCT 1KG
SAL REFINADO IODADO, de 1ª qualidade, deverá se apresentar em condições normais como um sólido cristalino branco. Será
obrigatória a adição de sais de iodo (iodato de potássio, iodeto de potássio ou outro sal de iodo não tóxico) na dosagem mínima
de 10 mg e máxima de 15 mg de iodo por 01 kg de sal, de acordo com a legislação específica. Embalagem íntegra de 1 kg,
contendo informações do fabricante, lote, data de fabricação e validade. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador
competente e validade mínima de 09 meses a partir da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:13:27 1,30 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:58:04 1,10 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:37:21 0,63 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:00:40 0,41 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:53:18 1,30 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:49:07 1,25 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:42:14 1,18 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:47:50 1,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:48:22 1,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:48:32 0,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:48:54 0,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:49:22 0,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:49:55 0,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

0053 - SUCO CONCENTRADO DE CAJU, UND 500 ML
SUCO CONCENTRADO DE CAJU, com rendimento de 1/10 partes. Embalagem íntegra, tipo garrafa de vidro ou de plástico de
500 ml de peso líquido, sem a presença de sabor amargo. Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:15:05 3,35 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 15:59:12 2,90 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:36:36 3,36 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:38:16 1,61 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:01:10 1,04 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:56:47 3,30 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:17:20 3,36 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:51:10 3,15 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:43:25 2,96 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

24/08/2021 - 12:47:58 2,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:48:49 2,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:49:29 2,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:50:01 2,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:50:19 2,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33
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24/08/2021 - 12:50:42 2,60 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:50:49 2,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:51:02 2,49 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:51:15 2,44 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:52:52 2,38 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:53:04 2,33 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0054 - SUCO CONCENTRADO DE UVA, UND 500 ML
SUCO CONCENTRADO DE UVA, com rendimento de 1/3 partes. Embalagem íntegra, tipo garrafa de vidro ou de plástico de 500
ml de peso líquido, sem a presença de sabor amargo. Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade
mínima de 06 meses a contar da data de entrega.
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:17:35 6,75 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 16:00:02 6,00 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 10:37:15 6,79 (proposta) 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido

22/08/2021 - 17:38:58 3,25 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:01:36 2,10 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 00:59:00 6,70 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:17:59 6,79 (proposta) 24.654.133/0002-20 - PLIMAX
IMPORTACAO E EXPORTACAO
EIRELI

Válido

23/08/2021 - 09:51:00 6,15 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:42:29 6,54 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:45:00 5,95 03.687.304/0001-67 - Gameleira
Comercio e Serviços Ltda - Epp

Válido
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24/08/2021 - 12:46:32 5,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:48:09 5,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:48:43 5,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:49:40 5,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:50:08 2,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:50:15 2,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:50:51 2,60 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:51:20 2,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:53:20 2,50 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:53:36 2,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:55:21 2,40 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:55:28 2,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:57:01 2,30 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

0055 - TOMATE
TOMATE IN NATURA, de 1ª qualidade, frescos, com grau de maturação intermediária, tamanho uniforme mediano, firme de
coloração avermelhada, aroma, cor e sabor típico da espécie, em perfeito estado de desenvolvimento. Isento de sujidade, insetos
parasitas, larvas, cortes e perfurações. Lavados e Higienizados, em embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.
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Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:18:54 5,25 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 16:01:03 6,80 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

22/08/2021 - 17:40:10 3,48 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:02:10 2,25 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 01:00:32 7,20 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:50:46 5,80 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:46:52 5,14 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:48:17 5,09 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:48:32 5,00 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:48:37 4,95 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:49:02 4,90 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:49:44 4,85 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:50:16 4,80 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:50:24 4,75 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:51:08 4,70 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:51:25 4,65 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:51:44 4,60 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido
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24/08/2021 - 12:52:06 4,55 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:52:19 4,50 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:52:29 4,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:52:55 4,40 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:53:07 4,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:53:31 4,29 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:53:42 4,24 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:54:06 4,14 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:54:37 4,09 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:55:35 4,03 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:56:03 3,97 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:57:14 3,92 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

24/08/2021 - 12:57:52 3,87 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:58:00 3,75 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35
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24/08/2021 - 12:58:19 3,70 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

0056 - VINAGRE DE ÁLCOOL, GFA 750ML
VINAGRE DE ÁLCOOL, á base de fermento acético de álcool, água e conservador
Data Valor CNPJ Situação

19/08/2021 - 20:20:38 2,50 (proposta) 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

20/08/2021 - 16:02:16 2,80 (proposta) 26.371.503/0001-67 - T E DA SILVA
BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

Válido

21/08/2021 - 11:12:41 3,10 (proposta) 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

22/08/2021 - 17:41:22 1,48 (proposta) 19.872.229/0001-44 - M N CARVALHO
EIRELI ME

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

22/08/2021 - 23:02:36 0,96 (proposta) 32.184.457/0001-90 - F R COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente
inexequível ou muito abaixo do valor de mercado, sem comprovar a
viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

23/08/2021 - 01:02:57 3,10 (proposta) 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

23/08/2021 - 09:50:36 3,06 (proposta) 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:45:24 2,79 31.552.803/0001-82 - JR COM. E
REPRES. COMERCIAIS - EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:48:43 2,45 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:50:10 2,40 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA
EIRELI

Válido

24/08/2021 - 12:50:27 2,35 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:51:44 2,30 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:52:14 2,25 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:53:45 2,20 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35
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24/08/2021 - 12:53:56 2,15 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:55:05 2,10 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

24/08/2021 - 12:55:23 2,05 28.397.928/0001-70 - KI - SABOR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação
de veracidade de atestado de capacidade técnica solicitado em
processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar
defesa ou contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta
comissão na data do dia 26/08/2021, sob alegação que a mesma não
possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma
empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. 01/09/2021
12:27:33

24/08/2021 - 12:57:17 2,00 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

Cancelado - Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND
ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital. Informamos que esta
comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a
mesma apresentar a referida certidão, por se tratar de micro empresa
ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC nº123/2006,
porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua
inabilitação. 01/09/2021 12:28:35

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0007 26/08/2021 - 11:45:13 02.114.972/0001-32 - C. F. COSTA
MARCELINO CIA LTDA EPP

CONTRATOS E NOTAS FISCAIS.zip

0014 26/08/2021 - 19:38:01 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA EIRELI Doc Ars 058 Comprovação Diligência.rar

0015 26/08/2021 - 19:38:14 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA EIRELI Doc Ars 058 Comprovação Diligência.rar

0031 26/08/2021 - 19:38:35 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA EIRELI Doc Ars 058 Comprovação Diligência.rar

0032 26/08/2021 - 19:38:46 11.398.801/0001-73 - ARS LIMA EIRELI Doc Ars 058 Comprovação Diligência.rar

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

T E DA SILVA
BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

19/08/2021 -
08:58

Thais Evangelista
da Silva Belem

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

T E DA SILVA
BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

19/08/2021 -
09:04

Thais Evangelista
da Silva Belem

- - - - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA -
FINANCEIRA

T E DA SILVA
BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

19/08/2021 -
09:34

Thais Evangelista
da Silva Belem

702021080784971-3 - 14/07/2021 10/01/2022 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

T E DA SILVA
BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

19/08/2021 -
09:35

Thais Evangelista
da Silva Belem

- - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

B SILVA DA
PENHA
FERREIRA
COMERCIO

20/08/2021 -
09:43

Brenda Silva da
Penha Ferreira

B SILVA DA PENHA
FERREIRA COMERCIO

- 20/08/2021 20/09/2021 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

B SILVA DA
PENHA
FERREIRA
COMERCIO

20/08/2021 -
09:43

Brenda Silva da
Penha Ferreira

- - - - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA -
FINANCEIRA

B SILVA DA
PENHA
FERREIRA
COMERCIO

20/08/2021 -
09:43

Brenda Silva da
Penha Ferreira

- - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

B SILVA DA
PENHA
FERREIRA
COMERCIO

20/08/2021 -
14:54

Brenda Silva da
Penha Ferreira

- - 20/08/2021 - DECLARAÇÕES E
OUTROS

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=620346&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=623837&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=623838&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=623839&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=623840&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3226561&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3226561&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3226659&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3226659&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3226659&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3227133&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3227133&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3227133&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3227165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3227165&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3239468&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3239468&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3239468&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3239472&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3239472&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3239472&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3239476&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3239476&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3242800&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3242800&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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B SILVA DA
PENHA
FERREIRA
COMERCIO

20/08/2021 -
15:52

Brenda Silva da
Penha Ferreira

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

ARS LIMA EIRELI 20/08/2021 -
18:14

arslicitacoes01@gmail.com- - 20/08/2021 - DECLARAÇÕES E
OUTROS

T E DA SILVA
BELEM
COMERCIO DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS

21/08/2021 -
00:56

Thais Evangelista
da Silva Belem

- - 16/08/2021 - DECLARAÇÕES E
OUTROS

Gameleira
Comercio e
Serviços Ltda -
Epp

21/08/2021 -
10:16

TIAGO
SEVERINO
FRANCO JUNIOR

03.687.304/0001-67 - 21/08/2021 23/08/2021 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

Gameleira
Comercio e
Serviços Ltda -
Epp

21/08/2021 -
10:16

TIAGO
SEVERINO
FRANCO JUNIOR

- - - - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA -
FINANCEIRA

Gameleira
Comercio e
Serviços Ltda -
Epp

21/08/2021 -
10:16

TIAGO
SEVERINO
FRANCO JUNIOR

- - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

Gameleira
Comercio e
Serviços Ltda -
Epp

21/08/2021 -
10:17

TIAGO
SEVERINO
FRANCO JUNIOR

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

Gameleira
Comercio e
Serviços Ltda -
Epp

21/08/2021 -
10:17

TIAGO
SEVERINO
FRANCO JUNIOR

- - 21/08/2021 - DECLARAÇÕES E
OUTROS

JR COM. E
REPRES.
COMERCIAIS -
EIRELI

22/08/2021 -
22:18

Dimas Souza da
Silva Junior

- - - - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA -
FINANCEIRA

JR COM. E
REPRES.
COMERCIAIS -
EIRELI

22/08/2021 -
22:18

Dimas Souza da
Silva Junior

205285/2021 - 22/08/2021 22/11/2021 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

JR COM. E
REPRES.
COMERCIAIS -
EIRELI

22/08/2021 -
22:18

Dimas Souza da
Silva Junior

- - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

JR COM. E
REPRES.
COMERCIAIS -
EIRELI

22/08/2021 -
22:18

Dimas Souza da
Silva Junior

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

JR COM. E
REPRES.
COMERCIAIS -
EIRELI

22/08/2021 -
22:19

Dimas Souza da
Silva Junior

- - 22/08/2021 - DECLARAÇÕES E
OUTROS

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

23/08/2021 -
01:36

Cleiton Silva
Oliveira

28397928000170 - 23/08/2021 22/11/2021 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

23/08/2021 -
01:37

Cleiton Silva
Oliveira

- - - - QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICA -
FINANCEIRA

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

23/08/2021 -
01:37

Cleiton Silva
Oliveira

- - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

23/08/2021 -
01:38

Cleiton Silva
Oliveira

- - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

KI - SABOR
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

23/08/2021 -
01:38

Cleiton Silva
Oliveira

- - 23/08/2021 - DECLARAÇÕES E
OUTROS

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3243964&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3243964&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3246352&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3246352&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3246689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3246689&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247173&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247173&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247173&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247176&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247176&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247176&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247182&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247185&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247185&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247187&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3247187&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250219&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250219&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250219&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250221&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250221&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250221&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250224&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250224&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250225&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250225&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250227&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250227&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250639&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250639&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250639&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250641&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250641&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250642&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250642&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250643&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=3250643&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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24/08/2021 - 19:35:05 KI - SABOR COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-70 Item 0032 - FRANGO, PEITO
PEITO DE FRANGO, devem apresentar-se congelados, livres de parasitos e de
qualquer substancia contaminada que possa alterá-la ou encobrir alguma
alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto. Adicionado em embalagens lacradas. O produto deverá ter registro do
SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas Secretarias Municipais), ou
SIE (Serviço de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias Estaduais, ou SIF
(Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da
data de entrega em caixas de 20 kg.

Desclassificação: licitante desclassificado neste item, por deixa de apresentar registro no SIF, SIE OU FIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.

24/08/2021 - 19:41:17 T E DA SILVA BELEM
COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS

26.371.503/0001-67 Item 0031 - FRANGO, COXA E SOBRECOXA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, devem apresentar-se congelados, livres de
parasitos e de qualquer substancia contaminada que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto. Adicionado em embalagens lacradas. O produto deverá ter registro do
SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas Secretarias Municipais), ou
SIE (Serviço de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias Estaduais, ou SIF
(Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da
data de entrega em caixas de 20kg.

Desclassificação: licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.

24/08/2021 - 20:35:42 KI - SABOR COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

28.397.928/0001-70 Item 0031 - FRANGO, COXA E SOBRECOXA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, devem apresentar-se congelados, livres de
parasitos e de qualquer substancia contaminada que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto. Adicionado em embalagens lacradas. O produto deverá ter registro do
SIM (Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas Secretarias Municipais), ou
SIE (Serviço de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias Estaduais, ou SIF
(Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA). Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da
data de entrega em caixas de 20kg.

Desclassificação: Licitante desclassificado neste item, por deixa de apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item 9.13 do edital.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

02/09/2021 - 09:00 - - - -

0001 - AÇAFRÃO EM PÓ, PCT 500 G

AÇAFRÃO EM PÓ, fino e homogêneo, feito com matéria-prima de boa qualidade,
coloração intensa e característica, em embalagem plástica pesando 500 G, com
identificação do produto, marca do fabricante. O produto deverá ter registro do órgão
fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir data da entrega.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.398.801/0001-73 - ARS
LIMA EIRELI

01/09/2021 - 20:22:14 A empresa ARS LIMA Eireli inscrita no CNPJ N° 11.398.801/0001-73, vem por
meio deste cumprimentar a comissão de licitação e seu ilustríssimo pregoeiro.

Intenção de Recurso.

A empresa T E da Silva Belém Comercio de Produtos Alimentícios inscrito no
CNPJ N° 26.371.503/0001-67, deixou de apresentar a declaração de nepotismo
reconhecida conforme o instrumento convocatório (edital). E também deixou de
apresentar a certidão de enquadramento, com assinatura conjunta com o
proprietário e o contador (a), a mesma também apresentou um atestado sem
timbra da empresa que atestou.
A empresa JR. Com. E Repres. Comerciais, inscrito no CNPJ N° 31.552.803/0001-
82, a empresa deixou de apresentar a declaração de nepotismo reconhecida em
cartório conforme instrumento convocatório (edital).
A empresa Gameleira Com. E Serviços Ltda, inscrito no CNPJ N°
03.687.304/0001-67, a empresa deixou de apresentar a declaração de nepotismo
reconhecida em cartório conforme instrumento convocatório (edital).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: Quanto a alegação da ausência de reconhecimento de firma, vale esclarecer que embora o edital exija o reconhecimento de firma, a licitante possui
a prerrogativa de apresentar a referida certidão assinada manualmente com o reconhecimento de firma, conforme exigido no edital ou apresentar a mesma assinada digitalmente,
como foi realizado pelas empresas: T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PELA JR. COM. E REPRES. COMERCIAIS e GAMELEIRA COM. E
SERVIÇOS LTDA, portando fica sanado este questionamento, considerando não ser possível e nem necessário o reconhecimento de forma digital. Quanto a questão do
enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte, vale destacar que no item 4.4.1.2 o edital exige que tal declaração seja apenas marcada no sistema, o que foi
feito pelas empresas, portando torna desnecessário a alegação de apresentação de certidão de enquadramento.
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0005 - ACHOCOLATADO EM PÓ, PCT 400 G

ACHOCOLATADO EM PÓ, vitaminado, homogêneo, cor próprio do tipo, cheiro
característico e sabor doce, próprio. Com identificação do produto, marca do
fabricante e ingrediente. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador
competente e validade mínima de 06 meses a partir da data da entrega. Pacote de
400g.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.398.801/0001-73 - ARS
LIMA EIRELI

01/09/2021 - 20:21:59 A empresa ARS LIMA Eireli inscrita no CNPJ N° 11.398.801/0001-73, vem por
meio deste cumprimentar a comissão de licitação e seu ilustríssimo pregoeiro.

Intenção de Recurso.

A empresa T E da Silva Belém Comercio de Produtos Alimentícios inscrito no
CNPJ N° 26.371.503/0001-67, deixou de apresentar a declaração de nepotismo
reconhecida conforme o instrumento convocatório (edital). E também deixou de
apresentar a certidão de enquadramento, com assinatura conjunta com o
proprietário e o contador (a), a mesma também apresentou um atestado sem
timbra da empresa que atestou.
A empresa JR. Com. E Repres. Comerciais, inscrito no CNPJ N° 31.552.803/0001-
82, a empresa deixou de apresentar a declaração de nepotismo reconhecida em
cartório conforme instrumento convocatório (edital).
A empresa Gameleira Com. E Serviços Ltda, inscrito no CNPJ N°
03.687.304/0001-67, a empresa deixou de apresentar a declaração de nepotismo
reconhecida em cartório conforme instrumento convocatório (edital).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: Quanto a alegação da ausência de reconhecimento de firma, vale esclarecer que embora o edital exija o reconhecimento de firma, a licitante possui
a prerrogativa de apresentar a referida certidão assinada manualmente com o reconhecimento de firma, conforme exigido no edital ou apresentar a mesma assinada digitalmente,
como foi realizado pelas empresas: T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PELA JR. COM. E REPRES. COMERCIAIS e GAMELEIRA COM. E
SERVIÇOS LTDA, portando fica sanado este questionamento, considerando não ser possível e nem necessário o reconhecimento de forma digital. Quanto a questão do
enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte, vale destacar que no item 4.4.1.2 o edital exige que tal declaração seja apenas marcada no sistema, o que foi
feito pelas empresas, portando torna desnecessário a alegação de apresentação de certidão de enquadramento.

0007 - ALHO

ALHO A GRANEL IN NATURA, de 1ª QUALIDADE, de cor branca ou roxa. Cabeça
redonda, cheia sem brotos. Parte exterior intacta sem presença de deterioração,
perfuração de pragas, dano mecânico ou manchas. Dentes firmes, graúdos e unidos
sem polpa exposta. Sem terra aderente e sujidades. Em embalagem íntegra tipo
pacote de polietileno.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

11.398.801/0001-73 - ARS
LIMA EIRELI

01/09/2021 - 20:21:43 A empresa ARS LIMA Eireli inscrita no CNPJ N° 11.398.801/0001-73, vem por
meio deste cumprimentar a comissão de licitação e seu ilustríssimo pregoeiro.

Intenção de Recurso.

A empresa T E da Silva Belém Comercio de Produtos Alimentícios inscrito no
CNPJ N° 26.371.503/0001-67, deixou de apresentar a declaração de nepotismo
reconhecida conforme o instrumento convocatório (edital). E também deixou de
apresentar a certidão de enquadramento, com assinatura conjunta com o
proprietário e o contador (a), a mesma também apresentou um atestado sem
timbra da empresa que atestou.
A empresa JR. Com. E Repres. Comerciais, inscrito no CNPJ N° 31.552.803/0001-
82, a empresa deixou de apresentar a declaração de nepotismo reconhecida em
cartório conforme instrumento convocatório (edital).
A empresa Gameleira Com. E Serviços Ltda, inscrito no CNPJ N°
03.687.304/0001-67, a empresa deixou de apresentar a declaração de nepotismo
reconhecida em cartório conforme instrumento convocatório (edital).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: Quanto a alegação da ausência de reconhecimento de firma, vale esclarecer que embora o edital exija o reconhecimento de firma, a licitante possui
a prerrogativa de apresentar a referida certidão assinada manualmente com o reconhecimento de firma, conforme exigido no edital ou apresentar a mesma assinada digitalmente,
como foi realizado pelas empresas: T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PELA JR. COM. E REPRES. COMERCIAIS e GAMELEIRA COM. E
SERVIÇOS LTDA, portando fica sanado este questionamento, considerando não ser possível e nem necessário o reconhecimento de forma digital. Quanto a questão do
enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte, vale destacar que no item 4.4.1.2 o edital exige que tal declaração seja apenas marcada no sistema, o que foi
feito pelas empresas, portando torna desnecessário a alegação de apresentação de certidão de enquadramento.
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02.114.972/0001-32 - C. F.
COSTA MARCELINO CIA
LTDA EPP

02/09/2021 - 08:39:08 A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ:
02.114.972/0001-32, vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação
no certame para todos os itens vencedores, uma vez que foi apresentado CND
ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa (
NADA CONSTA ).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente, considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a
regularidade fiscal e trabalhista, ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA),
e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos, considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção
de recurso com efeito protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante
possui o benefícios de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência no certame.

0016 - CEBOLA GRAÚDA, DE 1ª QUALIDADE
CEBOLA BRANCA IN NATURA, de 1ª qualidade, frescas, com grau de maturação
intermediário, tamanho uniforme, mediano. Deverá apresentar odor agradável,
consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não
característica. Embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.114.972/0001-32 - C. F.
COSTA MARCELINO CIA
LTDA EPP

02/09/2021 - 08:53:15 A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ:
02.114.972/0001-32, vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação
no certame para todos os itens vencedores, uma vez que foi apresentado CND
ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa (
NADA CONSTA ).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente, considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a
regularidade fiscal e trabalhista, ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA),
e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos, considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção
de recurso com efeito protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante
possui o benefícios de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência no certame.

0028 - FLOCÃO DE ARROZ, PCT 500G
FLOCÃO DE ARROZ, feito a partir de arroz granulado, sem sal, feito á base de
matéria prima selecionada, de boa qualidade, sem conservantes e sem glúten. Isento
de larvas, detritos, insetos e misturas de outras espécies, em embalagem plástica não
violada, com identificação do fabricante, data de validade, peso, lote e informação
nutricional. Embalagem de 500g. O produto deverá ter registro do órgão fiscalizador
competente e validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.114.972/0001-32 - C. F.
COSTA MARCELINO CIA
LTDA EPP

02/09/2021 - 08:53:32 A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ:
02.114.972/0001-32, vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação
no certame para todos os itens vencedores, uma vez que foi apresentado CND
ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa (
NADA CONSTA ).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente, considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a
regularidade fiscal e trabalhista, ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA),
e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos, considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção
de recurso com efeito protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante
possui o benefícios de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência no certame.

0031 - FRANGO, COXA E SOBRECOXA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, devem apresentar-se congelados, livres de
parasitos e de qualquer substancia contaminada que possa alterá-la ou encobrir
alguma alteração, odor e sabor próprios em porções individuais em saco plástico
transparente e atóxico, limpo não violado, resistente, que garanta a integridade do
produto. Adicionado em embalagens lacradas. O produto deverá ter registro do SIM
(Serviço de Inspeção Municipal – realizado pelas Secretarias Municipais), ou SIE
(Serviço de Inspeção Estadual – realizado pelas Secretarias Estaduais, ou SIF
(Serviço de Inspeção Federal – realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
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Abastecimento (MAPA). Deverá apresentar validade mínima de 90 dias a partir da
data de entrega em caixas de 20kg.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.135.330/0001-10 -
CAMARGUS
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

02/09/2021 - 08:24:02 A empresa Camargus manifesta interesse em recurso, tendo em vista não
concordar com o motivo de sua desclassificação; pois apresentou o registro do
SIF em seus anexos, dentro da pasta "outras certidoes". Sendo a certidão da
empresa Coroaves, fabricante da marca Maringá/item 31 e 32; e certidão da
empresa Mafripar, fabricante do item 15.

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações da licitante são improcedente, considerando que a mesma apresentou uma consulta de estabelecimento nacional, feita em nome da
empresa MERCURIO ALIMENTOS S/A e outra em nome da empresa: ABATEDOURO COROAVES LTDA, a fins de comprovar seu inscrição junto ao SIF. Porem esta inscrição é
insuficiente para comprovar o registro ou licenciamento da mesma junto ao SIF – SISTEMA DE INSPERÇÃO FEDERAL. Outro ponto a destacar que a referida certidão esta em
nome de empresas divergente da que participou do certame, não existindo nenhum documento que evidencie o vinculo contratual entre ambas e a licitante. Portanto as alegações
são improcedente e suficiente para manter a inabilitação da mesma o certame.

0033 - FUBÁ DE MILHO, PCT 500G
FUBÁ DE MILHO, obtido da moagem do grão de milho são, limpo, isento de matéria
terrosa e parasita. Não podendo apresentar umidade, fermentação ou ranço.
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxico, contendo 500 gramas, com
identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas
e material estranho. Validade mínima de 06 meses a contar da data de entrega.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.114.972/0001-32 - C. F.
COSTA MARCELINO CIA
LTDA EPP

02/09/2021 - 08:53:47 A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ:
02.114.972/0001-32, vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação
no certame para todos os itens vencedores, uma vez que foi apresentado CND
ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa (
NADA CONSTA ).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente, considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a
regularidade fiscal e trabalhista, ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA),
e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos, considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção
de recurso com efeito protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante
possui o benefícios de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência no certame.

0034 - LARANJA
LARANJA IN NATURA de 1ª qualidade, frescas, íntegras, firmes, tamanho uniforme e
mediano. Não estar amassada ou apresentando feridas, manchas na casca, ou
qualquer alteração que afete sua aparência. Grau de maturação próprio para o
consumo. Não conter terra, insetos ou corpos estranhos aderidos na casca. Com
coloração característica, ausência de umidade e bolor. Lavadas e higienizadas, em
embalagem íntegra, tipo pacote de polietileno.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.114.972/0001-32 - C. F.
COSTA MARCELINO CIA
LTDA EPP

02/09/2021 - 08:54:19 A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ:
02.114.972/0001-32, vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação
no certame para todos os itens vencedores, uma vez que foi apresentado CND
ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa (
NADA CONSTA ).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente, considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a
regularidade fiscal e trabalhista, ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA),
e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos, considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção
de recurso com efeito protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante
possui o benefícios de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência no certame.

0035 - LEITE INTEGRAL EM PÓ, PCT 400G
LEITE EM PÓ INTEGRAL, não modificado, sem adição de açúcar e soro, produto
obtido por desidratação do leite de vaca integral e apto para a alimentação humana
mediante processos tecnologicamente adequados, na informação nutricional o
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produto deve conter carboidratos, proteínas, gorduras totais e saturadas, sódio e
cálcio. Embalagem: de papel metalizado, peso liquido de 400g. O produto deverá ter
registro do órgão fiscalizador competente e validade mínima de 06 meses a partir da
data de entrega.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.114.972/0001-32 - C. F.
COSTA MARCELINO CIA
LTDA EPP

02/09/2021 - 08:54:49 A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ:
02.114.972/0001-32, vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação
no certame para todos os itens vencedores, uma vez que foi apresentado CND
ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa (
NADA CONSTA ).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente, considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a
regularidade fiscal e trabalhista, ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA),
e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos, considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção
de recurso com efeito protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante
possui o benefícios de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência no certame.

0040 - MAMÃO
MAMÃO IN NATURA, de 1ª qualidade, frescos, com grau de maturação intermediária,
sem danificações físicas, casca integra. Livre de insetos, larvas, parasitas, sujidades,
terra aderente e sem sinais de apodrecimento. Lavados e Higienizados, em
embalagem plástica transparente, cada unidade pesando aproximadamente 1 kg (um
quilo).

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.114.972/0001-32 - C. F.
COSTA MARCELINO CIA
LTDA EPP

02/09/2021 - 08:55:03 A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ:
02.114.972/0001-32, vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação
no certame para todos os itens vencedores, uma vez que foi apresentado CND
ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa (
NADA CONSTA ).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente, considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a
regularidade fiscal e trabalhista, ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA),
e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos, considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção
de recurso com efeito protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante
possui o benefícios de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência no certame.

0054 - SUCO CONCENTRADO DE UVA, UND 500 ML
SUCO CONCENTRADO DE UVA, com rendimento de 1/3 partes. Embalagem íntegra,
tipo garrafa de vidro ou de plástico de 500 ml de peso líquido, sem a presença de
sabor amargo. Com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor
nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 06 meses a contar da data
de entrega.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.114.972/0001-32 - C. F.
COSTA MARCELINO CIA
LTDA EPP

02/09/2021 - 08:55:34 A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ:
02.114.972/0001-32, vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação
no certame para todos os itens vencedores, uma vez que foi apresentado CND
ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa (
NADA CONSTA ).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente, considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a
regularidade fiscal e trabalhista, ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA),
e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos, considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção
de recurso com efeito protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante
possui o benefícios de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência no certame.

0056 - VINAGRE DE ÁLCOOL, GFA 750ML
VINAGRE DE ÁLCOOL, á base de fermento acético de álcool, água e conservador
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

02.114.972/0001-32 - C. F.
COSTA MARCELINO CIA
LTDA EPP

02/09/2021 - 08:55:42 A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ:
02.114.972/0001-32, vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação
no certame para todos os itens vencedores, uma vez que foi apresentado CND
ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa (
NADA CONSTA ).

Indeferido

Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente, considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a
regularidade fiscal e trabalhista, ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA),
e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos, considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção
de recurso com efeito protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante
possui o benefícios de micro empresa ou empresa de pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência no certame.

Chat
Data Apelido Frase

23/08/2021 - 10:03:30 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

23/08/2021 - 10:48:07 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

23/08/2021 - 10:48:07 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

23/08/2021 - 10:48:07 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,05. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

23/08/2021 - 10:48:07 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

23/08/2021 - 10:49:04 Pregoeiro Bom dia, estamos iniciando a sessão.

23/08/2021 - 10:49:16 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 10:49:16 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 10:49:18 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 10:49:18 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 10:49:19 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 10:49:19 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 10:49:20 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 10:49:20 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 10:49:21 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 10:49:21 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 10:49:23 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 10:49:23 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 10:49:24 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 10:49:24 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 10:49:25 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 10:49:25 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 10:49:26 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 10:49:26 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 10:49:27 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 10:49:27 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 10:59:33 Sistema O item 0001 foi encerrado.

23/08/2021 - 10:59:33 Sistema O item 0002 foi encerrado.

23/08/2021 - 10:59:33 Sistema O item 0003 foi encerrado.

23/08/2021 - 10:59:33 Sistema O item 0004 foi encerrado.

23/08/2021 - 10:59:33 Sistema O item 0005 foi encerrado.

23/08/2021 - 10:59:33 Sistema O item 0008 foi encerrado.

23/08/2021 - 10:59:33 Sistema O item 0009 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:00:02 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:00:02 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 11:00:03 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:00:03 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 11:00:07 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:00:07 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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23/08/2021 - 11:00:11 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:00:11 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 11:00:12 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:00:12 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 11:00:14 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:00:14 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 11:00:15 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:00:15 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 11:00:16 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:00:16 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 11:00:18 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:00:18 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 11:00:20 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:00:20 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

23/08/2021 - 11:00:49 Sistema O item 0006 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:00:49 Sistema O item 0010 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:01:00 Sistema O item 0007 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:03:30 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,18 para o item 0011 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/08/2021 - 11:03:37 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,50 para o item 0012 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/08/2021 - 11:03:44 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,66 para o item 0013 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/08/2021 - 11:03:51 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1,10 para o item 0016 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

23/08/2021 - 11:09:25 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1,18 para o item 0011 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:09:38 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1,50 para o item 0012 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:09:50 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1,66 para o item 0013 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:09:58 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1,10 para o item 0016 foi aprovado pelo pregoeiro.

23/08/2021 - 11:11:18 Sistema O item 0011 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:11:18 Sistema O item 0012 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:11:18 Sistema O item 0013 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:11:18 Sistema O item 0016 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:11:18 Sistema O item 0017 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:11:18 Sistema O item 0018 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:11:18 Sistema O item 0019 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:11:18 Sistema O item 0020 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:30:09 Sistema O item 0014 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:35:27 Sistema O item 0015 foi encerrado.

23/08/2021 - 11:55:31 Pregoeiro Comunicamos aos licitantes que por ordem da assessoria juridica deste municipio, fica o referido processo
suspenso, para averiguação de proposta de preço, supostamente inexequivel neste certame. Informamos
que retornaremos a analise das proposta, para que esta comissão possa analisar tal alegação e dar a todos
os participanetes direitos igual de participação.

23/08/2021 - 11:56:43 Pregoeiro retornaremos as 14:00horas.

23/08/2021 - 14:21:38 Pregoeiro boa tarde a todos, estamos aguardando o pessoal do portal liberar o sistema para gente reiniciar o certame.
aguardem.

23/08/2021 - 15:03:18 Pregoeiro Pessoal boa tarde, devido a necessidade de reiniciarmos a analise das proposta, conforme orientação do
setor jurídico deste munícipio, e considerando que tal procedimento é realizado pelo setor técnico do portal
compras publicas, estamos suspendendo a sessão e voltaremos amanha dia 24/08/2021 as 10:00hs, nas
mesmas condições prevista em edital.

23/08/2021 - 20:44:21 Sistema Atendendo solicitação da Prefeitura, o processo retornou a fase de análise das propostas.

24/08/2021 - 10:05:18 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 2,10 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:05:18 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:05:46 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 3,25 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:05:46 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:06:26 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 1,24 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:06:26 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:06:40 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 1,82 cancelada pelo pregoeiro.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/09/2021 às 07:26:27.
Código verificador: 13289A

Página 136 de 161

24/08/2021 - 10:06:40 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:06:52 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 1,40 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:06:52 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:07:05 Sistema O item 0003 teve uma proposta de R$ 2,16 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:07:05 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:07:20 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 1,26 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:07:20 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:07:40 Sistema O item 0004 teve uma proposta de R$ 1,94 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:07:40 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:08:10 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 1,95 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:08:10 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:08:26 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 1,95 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:08:27 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:08:43 Sistema O item 0005 teve uma proposta de R$ 3,01 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:08:43 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:09:12 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 1,15 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:09:12 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:09:21 Sistema O item 0006 teve uma proposta de R$ 1,77 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:09:21 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:09:35 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 7,96 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:09:35 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:09:52 Sistema O item 0007 teve uma proposta de R$ 12,32 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:09:52 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:10:05 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 1,31 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:10:05 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:10:17 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 2,03 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:10:17 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:10:30 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 1,18 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:10:30 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:10:43 Sistema O item 0009 teve uma proposta de R$ 1,82 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:10:43 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:11:02 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 1,18 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:11:02 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:11:13 Sistema O item 0010 teve uma proposta de R$ 1,82 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:11:13 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:11:26 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 1,24 cancelada pelo pregoeiro.
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24/08/2021 - 10:11:26 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:11:41 Sistema O item 0011 teve uma proposta de R$ 1,92 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:11:41 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:11:53 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 1,55 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:11:53 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:12:04 Sistema O item 0012 teve uma proposta de R$ 2,40 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:12:05 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:12:37 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 1,71 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:12:37 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:12:52 Sistema O item 0013 teve uma proposta de R$ 2,64 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:12:52 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:13:10 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 11,04 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:13:10 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:13:29 Sistema O item 0014 teve uma proposta de R$ 17,08 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:13:29 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:13:45 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 9,61 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:13:45 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:14:01 Sistema O item 0015 teve uma proposta de R$ 14,88 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:14:01 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:14:18 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 1,16 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:14:18 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:14:37 Sistema O item 0016 teve uma proposta de R$ 1,80 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:14:37 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:14:51 Sistema O item 0017 teve uma proposta de R$ 1,18 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:14:51 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:15:01 Sistema O item 0017 teve uma proposta de R$ 1,82 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:15:01 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:15:38 Sistema O item 0018 teve uma proposta de R$ 1,86 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:15:38 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:16:18 Sistema O item 0018 teve uma proposta de R$ 2,88 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:16:18 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:16:48 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 0,95 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:16:48 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:17:03 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 1,46 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:17:04 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:17:27 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 1,26 cancelada pelo pregoeiro.
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24/08/2021 - 10:17:27 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:17:37 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 1,94 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:17:37 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:18:23 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 4,00 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:18:23 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:18:35 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 6,19 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:18:35 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:18:55 Sistema O item 0022 teve uma proposta de R$ 1,26 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:18:55 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:19:07 Sistema O item 0022 teve uma proposta de R$ 1,95 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:19:07 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:19:36 Sistema O item 0023 teve uma proposta de R$ 1,24 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:19:36 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:19:47 Sistema O item 0023 teve uma proposta de R$ 1,92 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:19:47 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:20:56 Sistema O item 0024 teve uma proposta de R$ 1,74 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:20:56 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:21:06 Sistema O item 0024 teve uma proposta de R$ 2,68 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:21:06 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:21:20 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 1,28 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:21:20 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:21:30 Sistema O item 0025 teve uma proposta de R$ 1,98 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:21:30 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:21:48 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 2,50 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:21:48 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:22:00 Sistema O item 0026 teve uma proposta de R$ 3,86 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:22:00 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:22:15 Sistema O item 0027 teve uma proposta de R$ 2,41 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:22:16 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:22:28 Sistema O item 0027 teve uma proposta de R$ 3,72 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:22:28 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:23:19 Sistema O item 0028 teve uma proposta de R$ 1,44 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:23:19 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:23:26 Sistema O item 0028 teve uma proposta de R$ 2,23 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:23:26 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:23:45 Sistema O item 0029 teve uma proposta de R$ 0,93 cancelada pelo pregoeiro.
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24/08/2021 - 10:23:45 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:23:52 Sistema O item 0029 teve uma proposta de R$ 1,44 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:23:52 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:24:06 Sistema O item 0030 teve uma proposta de R$ 7,48 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:24:06 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:24:27 Sistema O item 0030 teve uma proposta de R$ 11,58 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:24:27 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:24:51 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 4,65 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:24:51 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:25:01 Sistema O item 0031 teve uma proposta de R$ 7,20 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:25:01 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:25:21 Sistema O item 0032 teve uma proposta de R$ 4,78 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:25:21 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:25:29 Sistema O item 0032 teve uma proposta de R$ 7,40 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:25:29 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:25:42 Sistema O item 0033 teve uma proposta de R$ 1,17 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:25:43 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:25:49 Sistema O item 0033 teve uma proposta de R$ 1,80 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:25:49 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:26:05 Sistema O item 0034 teve uma proposta de R$ 0,99 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:26:05 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:26:12 Sistema O item 0034 teve uma proposta de R$ 1,53 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:26:12 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:26:26 Sistema O item 0035 teve uma proposta de R$ 4,16 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:26:26 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:26:33 Sistema O item 0035 teve uma proposta de R$ 6,43 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:26:33 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:26:53 Sistema O item 0036 teve uma proposta de R$ 6,74 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:26:53 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:27:02 Sistema O item 0036 teve uma proposta de R$ 10,43 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:27:02 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:27:14 Sistema O item 0037 teve uma proposta de R$ 2,47 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:27:14 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:27:27 Sistema O item 0037 teve uma proposta de R$ 3,83 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:27:27 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:27:59 Sistema O item 0038 teve uma proposta de R$ 1,01 cancelada pelo pregoeiro.
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24/08/2021 - 10:27:59 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:28:16 Sistema O item 0038 teve uma proposta de R$ 1,56 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:28:16 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:28:55 Sistema O item 0039 teve uma proposta de R$ 1,27 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:28:55 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:29:05 Sistema O item 0039 teve uma proposta de R$ 1,96 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:29:05 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:29:29 Sistema O item 0040 teve uma proposta de R$ 1,53 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:29:29 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:29:43 Sistema O item 0040 teve uma proposta de R$ 2,36 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:29:43 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:30:14 Sistema O item 0041 teve uma proposta de R$ 2,17 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:30:14 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:30:22 Sistema O item 0041 teve uma proposta de R$ 3,36 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:30:22 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:30:38 Sistema O item 0042 teve uma proposta de R$ 3,46 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:30:38 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:30:49 Sistema O item 0042 teve uma proposta de R$ 5,35 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:30:49 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:31:04 Sistema O item 0043 teve uma proposta de R$ 1,15 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:31:04 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:31:18 Sistema O item 0043 teve uma proposta de R$ 1,78 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:31:18 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:31:28 Sistema O item 0044 teve uma proposta de R$ 3,33 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:31:28 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:31:33 Sistema O item 0044 teve uma proposta de R$ 5,15 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:31:33 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:31:54 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 1,49 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:31:54 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:32:11 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 2,30 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:32:11 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:32:24 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 4,76 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:32:24 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:32:31 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 7,36 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:32:31 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:32:56 Sistema O item 0047 teve uma proposta de R$ 0,34 cancelada pelo pregoeiro.
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24/08/2021 - 10:32:56 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:33:20 Sistema O item 0047 teve uma proposta de R$ 0,52 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:33:20 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:33:37 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 1,73 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:33:37 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:33:44 Sistema O item 0048 teve uma proposta de R$ 2,68 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:33:44 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:33:59 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 3,41 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:33:59 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:34:06 Sistema O item 0049 teve uma proposta de R$ 5,28 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:34:06 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:34:19 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 2,48 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:34:19 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:34:43 Sistema O item 0050 teve uma proposta de R$ 3,84 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:34:43 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:34:57 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 1,57 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:34:57 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:35:05 Sistema O item 0051 teve uma proposta de R$ 2,43 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:35:05 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:35:21 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 0,41 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:35:21 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:35:27 Sistema O item 0052 teve uma proposta de R$ 0,63 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:35:27 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:35:40 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 1,04 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:35:40 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:35:50 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 1,61 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:35:50 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:36:11 Sistema O item 0053 teve uma proposta de R$ 1,61 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:36:11 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:36:36 Sistema O item 0054 teve uma proposta de R$ 2,10 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:36:36 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:36:48 Sistema O item 0054 teve uma proposta de R$ 3,25 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:36:48 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:37:04 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 2,25 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:37:04 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:37:18 Sistema O item 0055 teve uma proposta de R$ 3,48 cancelada pelo pregoeiro.
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24/08/2021 - 10:37:18 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:37:40 Sistema O item 0056 teve uma proposta de R$ 0,96 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:37:40 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:37:58 Sistema O item 0056 teve uma proposta de R$ 1,48 cancelada pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 10:37:58 Sistema Motivo: Proposta rejeitada por apresentar valor supostamente inexequível ou muito abaixo do valor de
mercado, sem comprovar a viabilidade dos mesmos, comparando com as medias definidas por esta
administração.

24/08/2021 - 10:54:56 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

24/08/2021 - 10:58:01 Pregoeiro bom dia pessoal

24/08/2021 - 10:58:36 Pregoeiro desculpa o transtorno, iremos reiniciar a sessão

24/08/2021 - 10:59:40 Pregoeiro queremos, advertir cada licitante sobre a responsabilidade dos preço ofertados no certame

24/08/2021 - 11:01:04 Pregoeiro caso essa comissão entenda que os valores estão imcompativeis com os valores de mercado, poderá a
mesma fazer diligencia a fins de apuraçao a viabilidade dos preço e não sendo comprovado, desclassificar o
licitante

24/08/2021 - 11:01:15 Pregoeiro com a devidas penalidades legais

24/08/2021 - 11:01:28 Pregoeiro boa sorte a todos.

24/08/2021 - 11:01:51 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:01:51 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:02:00 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:02:00 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:02:08 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:02:08 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:02:13 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:02:13 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:02:15 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:02:15 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:02:17 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:02:17 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:02:18 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:02:18 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:02:19 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:02:19 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:02:21 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:02:21 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:02:22 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:02:22 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:05:18 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 3,00 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

24/08/2021 - 11:12:08 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 15,99 para o item 0007 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

24/08/2021 - 11:12:57 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 0,95 para o item 0005 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

24/08/2021 - 11:14:54 Sistema O item 0004 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:14:54 Sistema O item 0005 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:14:54 Sistema O item 0006 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:14:54 Sistema O item 0007 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:14:54 Sistema O item 0008 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:14:54 Sistema O item 0010 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:15:34 Sistema O item 0002 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:15:46 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:15:46 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:15:48 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:15:48 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:15:49 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:15:49 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:15:50 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:15:50 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:15:51 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
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24/08/2021 - 11:15:51 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:15:52 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:15:52 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:15:53 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:15:53 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:15:53 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:15:53 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:15:55 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:15:55 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:15:56 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:15:56 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:16:08 Sistema O item 0003 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:16:16 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 23,90 para o item 0015 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

24/08/2021 - 11:16:57 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 23,90 para o item 0015 foi aprovado pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:17:25 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 24,20 para o item 0015 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

24/08/2021 - 11:17:43 Sistema O item 0001 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:17:46 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 24,20 para o item 0015 foi aprovado pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:20:19 Sistema O item 0009 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:25:29 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 17,70 para o item 0014 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

24/08/2021 - 11:25:35 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 16,50 para o item 0015 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

24/08/2021 - 11:25:47 Sistema O item 0011 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:26:05 Sistema O item 0013 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:26:05 Sistema O item 0014 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:26:05 Sistema O item 0015 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:26:05 Sistema O item 0018 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:26:05 Sistema O item 0019 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:26:09 Sistema O item 0016 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:27:18 Sistema O item 0014, aberto em 24/08/2021 às 11:15:50 e encerrado em 24/08/2021 às 11:25:50, foi reaberto pelo
pregoeiro.

24/08/2021 - 11:27:18 Sistema Motivo: licitante solicitou o cancelamento do lance e o sistema fechou sem a comissão deferir ou indeferir o
pedido.

24/08/2021 - 11:27:45 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 17,70 para o item 0014 foi aprovado pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:33:59 Sistema O item 0012 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:36:23 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:36:23 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:36:24 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:36:24 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:36:24 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:36:24 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:36:26 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:36:26 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:36:30 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:36:30 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:36:30 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:36:30 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:36:34 Sistema O item 0017 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:36:35 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:36:35 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:36:37 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:36:37 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:36:37 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:36:37 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:36:38 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:36:38 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:38:34 Sistema O item 0020 foi encerrado.
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24/08/2021 - 11:44:17 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 20,45 para o item 0030 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

24/08/2021 - 11:46:30 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 20,45 para o item 0030 foi rejeitado pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:47:16 Sistema O item 0022 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:49:18 Sistema O item 0014 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:49:35 Sistema O item 0025 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:50:12 Sistema O item 0030 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:50:45 Sistema O item 0029 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:53:10 Sistema O item 0024 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:53:24 Sistema O item 0021 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:54:23 Sistema O item 0027 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:54:23 Sistema O item 0028 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:55:06 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:55:06 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:55:06 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:55:06 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:55:07 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:55:07 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:55:08 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:55:08 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:55:09 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:55:09 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:55:09 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:55:09 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:55:10 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:55:10 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:55:12 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:55:12 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:55:13 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:55:13 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:55:14 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 11:55:14 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 11:55:55 Sistema O item 0026 foi encerrado.

24/08/2021 - 11:59:48 Sistema O item 0023 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:01:38 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 3,19 para o item 0039 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

24/08/2021 - 12:02:07 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 3,19 para o item 0039 foi aprovado pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:05:08 Sistema O item 0032 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:10:33 Sistema O item 0038 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:10:36 Sistema O item 0039 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:12:04 Sistema O item 0033 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:12:17 Sistema O item 0034 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:12:35 Sistema O item 0035 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:16:52 Sistema O item 0036 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:17:44 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:17:44 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:17:45 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:17:45 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:17:48 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:17:48 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:17:49 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:17:49 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:17:50 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:17:50 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:17:51 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:17:51 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:17:52 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:17:52 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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24/08/2021 - 12:17:53 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:17:53 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:17:55 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:17:55 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:17:56 Sistema O item 0031 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:18:01 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:18:01 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:22:28 Sistema O item 0040 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:28:26 Sistema O item 0045 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:29:11 Sistema O item 0047 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:29:35 Sistema O item 0037 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:32:25 Sistema O item 0048 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:35:52 Sistema O item 0043 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:35:52 Sistema O item 0050 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:39:28 Sistema O item 0042 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:41:00 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:41:00 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:41:01 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:41:01 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:41:01 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:41:01 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:41:02 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:41:02 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:41:04 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:41:04 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:41:05 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 12:41:05 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

24/08/2021 - 12:47:32 Sistema O item 0046 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:48:05 Sistema O item 0041 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:49:02 Sistema O item 0044 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:51:55 Sistema O item 0052 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:59:10 Sistema O item 0049 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:59:10 Sistema O item 0051 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:59:10 Sistema O item 0053 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:59:10 Sistema O item 0054 foi encerrado.

24/08/2021 - 12:59:17 Sistema O item 0056 foi encerrado.

24/08/2021 - 13:00:19 Sistema O item 0055 foi encerrado.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0001 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 5,00.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0002 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,89.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0003 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 2,49.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0004 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,83.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0005 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 0,95.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0006 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,05.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0007 teve como arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário
de R$ 15,99.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0008 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,48.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0009 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,55.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0010 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,02.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0011 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 2,84.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0012 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 2,55.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0013 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,95.
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24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0014 teve como arrematante CASA DE CARNE MACAUBA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de
R$ 23,90.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0015 teve como arrematante CASA DE CARNE MACAUBA LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de
R$ 16,50.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0016 teve como arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário
de R$ 2,75.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0017 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 2,55.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0018 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,75.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0019 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,75.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0020 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 2,60.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0021 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 8,00.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0022 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,70.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0023 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 1,50.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0024 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 4,29.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0025 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,55.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0026 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 6,19.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0027 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 5,05.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0028 teve como arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário
de R$ 2,55.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0029 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,10.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0030 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 20,30.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0031 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 9,20.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0032 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 11,80.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0033 teve como arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário
de R$ 2,17.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0034 teve como arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário
de R$ 2,35.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0035 teve como arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário
de R$ 10,89.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0036 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 13,85.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0037 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 4,00.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0038 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,34.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0039 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,33.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0040 teve como arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário
de R$ 3,05.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0041 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 2,80.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0042 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 9,15.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0043 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 2,04.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0044 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 7,55.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0045 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 4,10.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0046 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 12,95.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0047 teve como arrematante B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO - ME com valor unitário de
R$ 0,35.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0048 teve como arrematante B SILVA DA PENHA FERREIRA COMERCIO - ME com valor unitário de
R$ 3,90.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0049 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 6,85.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0050 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 5,25.
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24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0051 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,95.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0052 teve como arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS -
ME com valor unitário de R$ 0,80.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0053 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 2,33.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0054 teve como arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário
de R$ 2,30.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0055 teve como arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 3,70.

24/08/2021 - 13:02:37 Sistema O item 0056 teve como arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS com valor unitário
de R$ 2,00.

24/08/2021 - 13:04:21 Pregoeiro Comunicamos que iremos suspender a sessão para almoço e analise dos documentos de habilitação e
retornaremos as 15:00 horas.

24/08/2021 - 19:04:31 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B SILVA DA PENHA FERREIRA
COMERCIO.

24/08/2021 - 19:04:31 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B SILVA DA PENHA FERREIRA
COMERCIO.

24/08/2021 - 19:16:57 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA
EPP.

24/08/2021 - 19:16:57 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA
EPP.

24/08/2021 - 19:16:57 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA
EPP.

24/08/2021 - 19:16:57 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA
EPP.

24/08/2021 - 19:16:57 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA
EPP.

24/08/2021 - 19:16:57 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA
EPP.

24/08/2021 - 19:16:57 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA
EPP.

24/08/2021 - 19:16:57 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA
EPP.

24/08/2021 - 19:16:57 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA
EPP.

24/08/2021 - 19:20:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/09/2021.

24/08/2021 - 19:20:56 Sistema Motivo: solicito que a referida empresa apresente no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis, a certidão
Estadual devidamente regularizada, por se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
LC 123/2006.

24/08/2021 - 19:31:06 Sistema O fornecedor CASA DE CARNE MACAUBA LTDA foi inabilitado no processo.

24/08/2021 - 19:31:06 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixa de apresentar o alvará Sanitário, solicitado no item 9.14 edital e deixo
de apresentar registro no SIF, SIE OU SIM nos itens 14 e 15.

24/08/2021 - 19:31:06 Sistema O fornecedor CASA DE CARNE MACAUBA LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 19:31:06 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante ARS LIMA EIRELI com valor unitário de R$ 24,00.

24/08/2021 - 19:31:06 Sistema O fornecedor CASA DE CARNE MACAUBA LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 19:31:06 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante ARS LIMA EIRELI com valor unitário de R$ 16,80.

24/08/2021 - 19:35:05 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0032 pelo
pregoeiro.

24/08/2021 - 19:35:05 Sistema Motivo: licitante desclassificado neste item, por deixa de apresentar registro no SIF, SIE OU FIM, conforme
solicitado no item 9.13 do edital.

24/08/2021 - 19:35:05 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante ARS LIMA EIRELI com valor unitário de R$ 11,85.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
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24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:38:01 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.

24/08/2021 - 19:41:17 Sistema O fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS foi desclassificado para o
item 0031 pelo pregoeiro.

24/08/2021 - 19:41:17 Sistema Motivo: licitante inabilitado neste item por deixa de apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme
solicitado no item 9.13 do edital.

24/08/2021 - 19:41:17 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA com valor unitário
de R$ 9,25.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 19:42:14 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

24/08/2021 - 20:35:42 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

24/08/2021 - 20:35:42 Sistema Motivo: Licitante desclassificado neste item, por deixa de apresentar registro no SIF, SIE OU SIM, conforme
solicitado no item 9.13 do edital.

24/08/2021 - 20:35:42 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI com valor
unitário de R$ 10,50.
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24/08/2021 - 21:39:04 Sistema O fornecedor CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI foi inabilitado no processo.

24/08/2021 - 21:39:04 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixa de apresentar registro do SIF, SIE OU SIM, conforme solicitado no item
9.13 do edital.

24/08/2021 - 21:39:04 Sistema O fornecedor CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI foi inabilitado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

24/08/2021 - 21:39:04 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante ARS LIMA EIRELI com valor unitário de R$ 11,06.

24/08/2021 - 21:47:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/09/2021.

24/08/2021 - 21:47:39 Sistema Motivo: Declaro aberto diligencia com base no artigo 43 da Lei 8.666/93 e solicito que a licitante apresente
copia de algum documento (contrato, cadastro de comprador, termo de parceria ou declaração de
fornecimento ou autorização para comercializar os produtos ou outro equivalente) na forma da lei que fique
comprovado vinculo contratual entre o ABATEDOURO BOI FORTE EIRELI, CNPJ: 37.024.745/0001-09 e a
empresa: A R S LIMA EIRELI, CNPJ: 11.398.801/0001-73, de forma que os produtos ofertado neste certame,
possua a devida inspeção sanitária.

24/08/2021 - 21:48:13 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 09:01 do dia 01/09/2021.

24/08/2021 - 21:48:13 Sistema Motivo: Declaro aberto diligencia com base no artigo 43 da Lei 8.666/93 e solicito que a licitante apresente
copia de algum documento (contrato, cadastro de comprador, termo de parceria ou declaração de
fornecimento ou autorização para comercializar os produtos ou outro equivalente) na forma da lei que fique
comprovado vinculo contratual entre o ABATEDOURO BOI FORTE EIRELI, CNPJ: 37.024.745/0001-09 e a
empresa: A R S LIMA EIRELI, CNPJ: 11.398.801/0001-73, de forma que os produtos ofertado neste certame,
possua a devida inspeção sanitária.

24/08/2021 - 21:48:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 09:02 do dia 01/09/2021.

24/08/2021 - 21:48:52 Sistema Motivo: Declaro aberto diligencia com base no artigo 43 da Lei 8.666/93 e solicito que a licitante apresente
copia de algum documento (contrato, cadastro de comprador, termo de parceria ou declaração de
fornecimento ou autorização para comercializar os produtos ou outro equivalente) na forma da lei que fique
comprovado vinculo contratual entre o ABATEDOURO BOI FORTE EIRELI, CNPJ: 37.024.745/0001-09 e a
empresa: A R S LIMA EIRELI, CNPJ: 11.398.801/0001-73, de forma que os produtos ofertado neste certame,
possua a devida inspeção sanitária.

24/08/2021 - 21:49:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 09:03 do dia 01/09/2021.

24/08/2021 - 21:49:22 Sistema Motivo: Declaro aberto diligencia com base no artigo 43 da Lei 8.666/93 e solicito que a licitante apresente
copia de algum documento (contrato, cadastro de comprador, termo de parceria ou declaração de
fornecimento ou autorização para comercializar os produtos ou outro equivalente) na forma da lei que fique
comprovado vinculo contratual entre o ABATEDOURO BOI FORTE EIRELI, CNPJ: 37.024.745/0001-09 e a
empresa: A R S LIMA EIRELI, CNPJ: 11.398.801/0001-73, de forma que os produtos ofertado neste certame,
possua a devida inspeção sanitária.

25/08/2021 - 11:55:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/09/2021.

25/08/2021 - 11:55:22 Sistema Motivo: Declaro aberto diligencia com base no artigo 43 da Lei 8.666/93 e solicito que a empresa: KI –
SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 28.397.928/0001-70, apresente copia de contrato de
fornecimento e nota fiscal que comprove a veracidade do atestado de capacidade técnica emitido pela
empresa: SUPERMERCADO SINGULAR, CNPJ: 10.515.375/0001-48.

25/08/2021 - 12:04:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/09/2021.

25/08/2021 - 12:04:15 Sistema Motivo: Declaro aberto diligencia com base no artigo 43 da Lei 8.666/93 e solicito que a empresa: C. F.
COSTA MARCELINO & CIA LTDA, CNPJ: 02.114.972/0001-32, apresente copia de contrato de fornecimento
e nota fiscal que comprove a veracidade do atestado de capacidade técnica emitido pela Prefeitura Municipal
de Santana do Araguaia – PA. empresa: SUPERMERCADO SINGULAR, CNPJ: 10.515.375/0001-48.

26/08/2021 - 11:45:13 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

26/08/2021 - 19:38:01 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

26/08/2021 - 19:38:14 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

26/08/2021 - 19:38:35 Sistema A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.

26/08/2021 - 19:38:46 Sistema A diligência do item 0032 foi anexada ao processo.

30/08/2021 - 20:22:02 Pregoeiro Considerando denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, onde foi solicitado
diligencia a fins de apuração sobre a empresa: KI SABOR COMERCIO DE ALIMENTICIOS, CNPJ:
28.397.928/0001-70, sob alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se
configure uma empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. Portanto declaro aberto diligencia com
base no artigo 43 da Lei 8.666/93, onde esta comissão irá apurar através de visita técnica realizada no
endereço da mesma, a tempo que declaro aberto o prazo para apresentação do contraditório e da ampla
defesa.

30/08/2021 - 20:25:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 01/09/2021.

30/08/2021 - 20:25:52 Sistema Motivo: Considerando denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, onde foi
solicitado diligencia a fins de apuração sobre a empresa: KI SABOR COMERCIO DE ALIMENTICIOS, CNPJ:
28.397.928/0001-70, sob alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se
configure uma empresa, com suspeita de ser uma empresa fantasma. Portanto declaro aberto diligencia com
base no artigo 43 da Lei 8.666/93, onde esta comissão irá apurar através de visita técnica realizada no
endereço da mesma, a tempo que declaro aberto o prazo para apresentação do contraditório e da ampla
defesa.

01/09/2021 - 12:07:23 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARS LIMA EIRELI.

01/09/2021 - 12:07:23 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARS LIMA EIRELI.

01/09/2021 - 12:07:23 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARS LIMA EIRELI.

01/09/2021 - 12:07:23 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARS LIMA EIRELI.

01/09/2021 - 12:13:47 Sistema A habilitação do item 0007 foi revertida.

01/09/2021 - 12:13:47 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital.
Informamos que esta comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a mesma apresentar a
referida certidão, por se tratar de micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC
nº123/2006, porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua inabilitação.

01/09/2021 - 12:14:11 Sistema A habilitação do item 0016 foi revertida.

01/09/2021 - 12:14:11 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital.
Informamos que esta comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a mesma apresentar a
referida certidão, por se tratar de micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC
nº123/2006, porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua inabilitação.
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01/09/2021 - 12:14:30 Sistema A habilitação do item 0028 foi revertida.

01/09/2021 - 12:14:30 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital.
Informamos que esta comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a mesma apresentar a
referida certidão, por se tratar de micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC
nº123/2006, porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua inabilitação.

01/09/2021 - 12:14:42 Sistema A habilitação do item 0033 foi revertida.

01/09/2021 - 12:14:42 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital.
Informamos que esta comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a mesma apresentar a
referida certidão, por se tratar de micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC
nº123/2006, porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua inabilitação.

01/09/2021 - 12:14:50 Sistema A habilitação do item 0034 foi revertida.

01/09/2021 - 12:14:50 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital.
Informamos que esta comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a mesma apresentar a
referida certidão, por se tratar de micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC
nº123/2006, porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua inabilitação.

01/09/2021 - 12:14:58 Sistema A habilitação do item 0035 foi revertida.

01/09/2021 - 12:14:58 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital.
Informamos que esta comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a mesma apresentar a
referida certidão, por se tratar de micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC
nº123/2006, porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua inabilitação.

01/09/2021 - 12:15:09 Sistema A habilitação do item 0040 foi revertida.

01/09/2021 - 12:15:09 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital.
Informamos que esta comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a mesma apresentar a
referida certidão, por se tratar de micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC
nº123/2006, porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua inabilitação.

01/09/2021 - 12:15:21 Sistema A habilitação do item 0054 foi revertida.

01/09/2021 - 12:15:21 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital.
Informamos que esta comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a mesma apresentar a
referida certidão, por se tratar de micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC
nº123/2006, porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua inabilitação.

01/09/2021 - 12:15:27 Sistema A habilitação do item 0056 foi revertida.

01/09/2021 - 12:15:27 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital.
Informamos que esta comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a mesma apresentar a
referida certidão, por se tratar de micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC
nº123/2006, porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua inabilitação.

01/09/2021 - 12:21:19 Sistema A habilitação do item 0002 foi revertida.

01/09/2021 - 12:21:19 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:21:28 Sistema A habilitação do item 0004 foi revertida.

01/09/2021 - 12:21:28 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:21:36 Sistema A habilitação do item 0005 foi revertida.

01/09/2021 - 12:21:36 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:21:47 Sistema A habilitação do item 0006 foi revertida.

01/09/2021 - 12:21:47 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:21:57 Sistema A habilitação do item 0008 foi revertida.

01/09/2021 - 12:21:57 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:22:07 Sistema A habilitação do item 0009 foi revertida.

01/09/2021 - 12:22:07 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:22:18 Sistema A habilitação do item 0010 foi revertida.

01/09/2021 - 12:22:18 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:22:29 Sistema A habilitação do item 0013 foi revertida.
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01/09/2021 - 12:22:29 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:22:36 Sistema A habilitação do item 0018 foi revertida.

01/09/2021 - 12:22:36 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:22:45 Sistema A habilitação do item 0019 foi revertida.

01/09/2021 - 12:22:45 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:22:57 Sistema A habilitação do item 0021 foi revertida.

01/09/2021 - 12:22:57 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:23:03 Sistema A habilitação do item 0022 foi revertida.

01/09/2021 - 12:23:03 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:23:13 Sistema A habilitação do item 0024 foi revertida.

01/09/2021 - 12:23:13 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:23:21 Sistema A habilitação do item 0025 foi revertida.

01/09/2021 - 12:23:21 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:23:29 Sistema A habilitação do item 0026 foi revertida.

01/09/2021 - 12:23:29 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:23:39 Sistema A habilitação do item 0027 foi revertida.

01/09/2021 - 12:23:39 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:23:47 Sistema A habilitação do item 0029 foi revertida.

01/09/2021 - 12:23:47 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:23:54 Sistema A habilitação do item 0030 foi revertida.

01/09/2021 - 12:23:54 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:24:16 Sistema A habilitação do item 0036 foi revertida.

01/09/2021 - 12:24:16 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:24:57 Sistema A habilitação do item 0038 foi revertida.

01/09/2021 - 12:24:57 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:25:17 Sistema A habilitação do item 0039 foi revertida.
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01/09/2021 - 12:25:17 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:25:30 Sistema A habilitação do item 0042 foi revertida.

01/09/2021 - 12:25:30 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:25:38 Sistema A habilitação do item 0044 foi revertida.

01/09/2021 - 12:25:38 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:25:50 Sistema A habilitação do item 0045 foi revertida.

01/09/2021 - 12:25:50 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:25:58 Sistema A habilitação do item 0046 foi revertida.

01/09/2021 - 12:25:58 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:26:06 Sistema A habilitação do item 0049 foi revertida.

01/09/2021 - 12:26:06 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:26:14 Sistema A habilitação do item 0050 foi revertida.

01/09/2021 - 12:26:14 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:26:22 Sistema A habilitação do item 0051 foi revertida.

01/09/2021 - 12:26:22 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:26:31 Sistema A habilitação do item 0053 foi revertida.

01/09/2021 - 12:26:31 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:26:37 Sistema A habilitação do item 0055 foi revertida.

01/09/2021 - 12:26:37 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar comprovação de veracidade de atestado de capacidade
técnica solicitado em processo de diligencia por esta comissão e por deixar de apresentar defesa ou
contraditório quanto a denuncia anônima apresentada a esta comissão na data do dia 26/08/2021, sob
alegação que a mesma não possui ponto comercial nem ponto de apoio que se configure uma empresa, com
suspeita de ser uma empresa fantasma.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 2,94.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 2,88.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante JR COM. E REPRES. COMERCIAIS - EIRELI com valor unitário de
R$ 3,00.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 3,10.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.
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01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 3,53.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 2,60.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 3,07.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 3,00.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante JR COM. E REPRES. COMERCIAIS - EIRELI com valor unitário de
R$ 4,90.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 2,80.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 8,05.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 3,75.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 4,34.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 3,60.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 6,24.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 5,10.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante JR COM. E REPRES. COMERCIAIS - EIRELI com valor unitário de
R$ 2,15.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 20,35.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 14,50.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 2,39.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 2,38.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 9,20.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 7,60.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 4,15.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 13,00.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 6,90.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.
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01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 5,30.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 3,00.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 2,38.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O fornecedor KI - SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:27:33 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP com valor unitário de
R$ 3,75.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado no processo.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema Motivo: Licitante inabilitado por deixar de apresentar CND ESTADUAL, solicitada no item 9.9.5 edital.
Informamos que esta comissão abriu diligencia e cedeu o prazo de 05 dias úteis para a mesma apresentar a
referida certidão, por se tratar de micro empresa ou empresa de pequeno porte, conforme previsto na LC
nº123/2006, porém a mesma não respondeu ou sanou a pendência, levando a sua inabilitação.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante Gameleira Comercio e Serviços Ltda - Epp com valor unitário de R$
18,74.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 3,59.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 3,17.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 2,80.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante JR COM. E REPRES. COMERCIAIS - EIRELI com valor unitário de
R$ 8,35.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 4,44.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 6,34.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 5,20.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante ARS LIMA EIRELI com valor unitário de R$ 2,87.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0030 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante ARS LIMA EIRELI com valor unitário de R$ 20,45.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 2,30.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante ARS LIMA EIRELI com valor unitário de R$ 2,75.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 10,99.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 2,49.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 2,49.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 3,19.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 8,40.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 13,70.
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01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 5,40.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 3,22.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0053 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 2,49.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0054 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 2,70.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS com valor unitário de R$ 3,92.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

01/09/2021 - 12:28:35 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante ARS LIMA EIRELI com valor unitário de R$ 2,40.

01/09/2021 - 12:31:26 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARS LIMA EIRELI.

01/09/2021 - 12:31:26 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARS LIMA EIRELI.

01/09/2021 - 12:31:26 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARS LIMA EIRELI.

01/09/2021 - 12:31:26 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ARS LIMA EIRELI.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.
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01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 12:32:45 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor T E DA SILVA BELEM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS.

01/09/2021 - 18:33:59 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Gameleira Comercio e Serviços Ltda -
Epp.

01/09/2021 - 18:34:12 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JR COM. E REPRES. COMERCIAIS -
EIRELI.

01/09/2021 - 18:34:12 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JR COM. E REPRES. COMERCIAIS -
EIRELI.

01/09/2021 - 18:34:12 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JR COM. E REPRES. COMERCIAIS -
EIRELI.

01/09/2021 - 18:34:12 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JR COM. E REPRES. COMERCIAIS -
EIRELI.

01/09/2021 - 18:34:55 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 02/09/2021 às 09:00.

01/09/2021 - 20:21:43 Sistema O fornecedor ARS LIMA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0007.

01/09/2021 - 20:21:59 Sistema O fornecedor ARS LIMA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0005.

01/09/2021 - 20:22:14 Sistema O fornecedor ARS LIMA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

02/09/2021 - 08:24:02 Sistema O fornecedor CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o item 0031.

02/09/2021 - 08:39:08 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0007.

02/09/2021 - 08:53:15 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0016.

02/09/2021 - 08:53:32 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0028.

02/09/2021 - 08:53:47 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0033.

02/09/2021 - 08:54:19 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0034.

02/09/2021 - 08:54:49 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0035.

02/09/2021 - 08:55:03 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0040.

02/09/2021 - 08:55:34 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0054.

02/09/2021 - 08:55:42 Sistema O fornecedor C. F. COSTA MARCELINO CIA LTDA EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item
0056.

02/09/2021 - 12:09:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

02/09/2021 - 12:09:22 Sistema Intenção: A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ: 02.114.972/0001-32,
vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação no certame para todos os itens vencedores, uma
vez que foi apresentado CND ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa ( NADA CONSTA ).

02/09/2021 - 12:09:22 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente,
considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a regularidade fiscal e trabalhista,
ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA
TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA), e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou
somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos,
considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção de recurso com efeito
protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme
previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante possui o benefícios de micro empresa ou empresa de
pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência...
(CONTINUA)

02/09/2021 - 12:09:22 Sistema (CONT. 1) no certame.

02/09/2021 - 12:09:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0016.

02/09/2021 - 12:09:47 Sistema Intenção: A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ: 02.114.972/0001-32,
vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação no certame para todos os itens vencedores, uma
vez que foi apresentado CND ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa ( NADA CONSTA ).

02/09/2021 - 12:09:47 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente,
considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a regularidade fiscal e trabalhista,
ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA
TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA), e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou
somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos,
considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção de recurso com efeito
protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme
previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante possui o benefícios de micro empresa ou empresa de
pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência...
(CONTINUA)

02/09/2021 - 12:09:47 Sistema (CONT. 1) no certame.
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02/09/2021 - 12:10:02 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0028.

02/09/2021 - 12:10:02 Sistema Intenção: A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ: 02.114.972/0001-32,
vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação no certame para todos os itens vencedores, uma
vez que foi apresentado CND ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa ( NADA CONSTA ).

02/09/2021 - 12:10:02 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente,
considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a regularidade fiscal e trabalhista,
ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA
TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA), e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou
somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos,
considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção de recurso com efeito
protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme
previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante possui o benefícios de micro empresa ou empresa de
pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência...
(CONTINUA)

02/09/2021 - 12:10:02 Sistema (CONT. 1) no certame.

02/09/2021 - 12:10:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0033.

02/09/2021 - 12:10:21 Sistema Intenção: A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ: 02.114.972/0001-32,
vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação no certame para todos os itens vencedores, uma
vez que foi apresentado CND ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa ( NADA CONSTA ).

02/09/2021 - 12:10:21 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente,
considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a regularidade fiscal e trabalhista,
ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA
TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA), e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou
somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos,
considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção de recurso com efeito
protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme
previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante possui o benefícios de micro empresa ou empresa de
pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência...
(CONTINUA)

02/09/2021 - 12:10:21 Sistema (CONT. 1) no certame.

02/09/2021 - 12:10:34 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0034.

02/09/2021 - 12:10:34 Sistema Intenção: A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ: 02.114.972/0001-32,
vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação no certame para todos os itens vencedores, uma
vez que foi apresentado CND ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa ( NADA CONSTA ).

02/09/2021 - 12:10:34 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente,
considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a regularidade fiscal e trabalhista,
ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA
TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA), e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou
somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos,
considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção de recurso com efeito
protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme
previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante possui o benefícios de micro empresa ou empresa de
pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência...
(CONTINUA)

02/09/2021 - 12:10:34 Sistema (CONT. 1) no certame.

02/09/2021 - 12:10:53 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0035.

02/09/2021 - 12:10:53 Sistema Intenção: A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ: 02.114.972/0001-32,
vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação no certame para todos os itens vencedores, uma
vez que foi apresentado CND ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa ( NADA CONSTA ).

02/09/2021 - 12:10:53 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente,
considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a regularidade fiscal e trabalhista,
ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA
TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA), e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou
somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos,
considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção de recurso com efeito
protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme
previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante possui o benefícios de micro empresa ou empresa de
pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência...
(CONTINUA)

02/09/2021 - 12:10:53 Sistema (CONT. 1) no certame.

02/09/2021 - 12:11:06 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0040.

02/09/2021 - 12:11:06 Sistema Intenção: A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ: 02.114.972/0001-32,
vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação no certame para todos os itens vencedores, uma
vez que foi apresentado CND ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa ( NADA CONSTA ).

02/09/2021 - 12:11:06 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente,
considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a regularidade fiscal e trabalhista,
ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA
TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA), e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou
somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos,
considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção de recurso com efeito
protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme
previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante possui o benefícios de micro empresa ou empresa de
pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência...
(CONTINUA)

02/09/2021 - 12:11:06 Sistema (CONT. 1) no certame.

02/09/2021 - 12:11:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0054.
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02/09/2021 - 12:11:24 Sistema Intenção: A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ: 02.114.972/0001-32,
vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação no certame para todos os itens vencedores, uma
vez que foi apresentado CND ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa ( NADA CONSTA ).

02/09/2021 - 12:11:24 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente,
considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a regularidade fiscal e trabalhista,
ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA
TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA), e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou
somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos,
considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção de recurso com efeito
protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme
previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante possui o benefícios de micro empresa ou empresa de
pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência...
(CONTINUA)

02/09/2021 - 12:11:24 Sistema (CONT. 1) no certame.

02/09/2021 - 12:11:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0056.

02/09/2021 - 12:11:36 Sistema Intenção: A EMPRESA C F COSTA MARCELINO & CIA LTDA EPP, inscrito no, CNPJ: 02.114.972/0001-32,
vem declarar intenção de recurso, contra nosso inabilitação no certame para todos os itens vencedores, uma
vez que foi apresentado CND ESTADUAL, conforme anexo regularidade fiscal e trabalhista, pasta de
documentos- com data validade 12/01/2021, onde na própria certidão expressa ( NADA CONSTA ).

02/09/2021 - 12:11:36 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações manifestada na intenção de recursos são improcedente,
considerando que de fato a empresa apresentou CND ESTADUAL, anexo a regularidade fiscal e trabalhista,
ocorre que no estado do Pará a referida certidão e divida em duas (CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA
TRIBUTARIA E NÃO TRIBUTARIA), e conforme conferencia no sistema a empresa recorrente apresentou
somente a CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTARIA), deixando de apresentar a
CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA, portando indefiro a intenção de recursos,
considerando a prova matéria constante no próprio sistema e afastando intenção de recurso com efeito
protelatório. Outro fato a destacar que esta comissão abriu o prazo de 05 (cinco) dias uteis, conforme
previsto na Lei 123/2006, considerando que a licitante possui o benefícios de micro empresa ou empresa de
pequeno porte, e portanto a mesma não anexo a referida certidão, caracterizando assim sua inadimplência...
(CONTINUA)

02/09/2021 - 12:11:36 Sistema (CONT. 1) no certame.

02/09/2021 - 12:30:54 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

02/09/2021 - 12:30:54 Sistema Intenção: A empresa ARS LIMA Eireli inscrita no CNPJ N° 11.398.801/0001-73, vem por meio deste
cumprimentar a comissão de licitação e seu ilustríssimo pregoeiro. Intenção de Recurso. A empresa T E da
Silva Belém Comercio de Produtos Alimentícios inscrito no CNPJ N° 26.371.503/0001-67, deixou de
apresentar a declaração de nepotismo reconhecida conforme o instrumento convocatório (edital). E também
deixou de apresentar a certidão de enquadramento, com assinatura conjunta com o proprietário e o contador
(a), a mesma também apresentou um atestado sem timbra da empresa que atestou. A empresa JR. Com. E
Repres. Comerciais, inscrito no CNPJ N° 31.552.803/0001-82, a empresa deixou de apresentar a declaração
de nepotismo reconhecida em cartório conforme instrumento convocatório (edital). A empresa Gameleira
Com. E Serviços Ltda, inscrito no CNPJ N° 03.687.304/0001-67, a empresa deixou de apresentar a
declaração de nepotismo reconhecida em cartório conforme... (CONTINUA)

02/09/2021 - 12:30:54 Sistema (CONT. 1) instrumento convocatório (edital).

02/09/2021 - 12:30:54 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: Quanto a alegação da ausência de reconhecimento de firma, vale esclarecer
que embora o edital exija o reconhecimento de firma, a licitante possui a prerrogativa de apresentar a referida
certidão assinada manualmente com o reconhecimento de firma, conforme exigido no edital ou apresentar a
mesma assinada digitalmente, como foi realizado pelas empresas: T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS E PELA JR. COM. E REPRES. COMERCIAIS e GAMELEIRA COM. E
SERVIÇOS LTDA, portando fica sanado este questionamento, considerando não ser possível e nem
necessário o reconhecimento de forma digital. Quanto a questão do enquadramento de micro empresa ou
empresa de pequeno porte, vale destacar que no item 4.4.1.2 o edital exige que tal declaração seja apenas
marcada no sistema, o que foi feito pelas empresas, portando torna desnecessário a alegação de
apresentação de certidão de enquadramento.

02/09/2021 - 12:31:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

02/09/2021 - 12:31:09 Sistema Intenção: A empresa ARS LIMA Eireli inscrita no CNPJ N° 11.398.801/0001-73, vem por meio deste
cumprimentar a comissão de licitação e seu ilustríssimo pregoeiro. Intenção de Recurso. A empresa T E da
Silva Belém Comercio de Produtos Alimentícios inscrito no CNPJ N° 26.371.503/0001-67, deixou de
apresentar a declaração de nepotismo reconhecida conforme o instrumento convocatório (edital). E também
deixou de apresentar a certidão de enquadramento, com assinatura conjunta com o proprietário e o contador
(a), a mesma também apresentou um atestado sem timbra da empresa que atestou. A empresa JR. Com. E
Repres. Comerciais, inscrito no CNPJ N° 31.552.803/0001-82, a empresa deixou de apresentar a declaração
de nepotismo reconhecida em cartório conforme instrumento convocatório (edital). A empresa Gameleira
Com. E Serviços Ltda, inscrito no CNPJ N° 03.687.304/0001-67, a empresa deixou de apresentar a
declaração de nepotismo reconhecida em cartório conforme... (CONTINUA)

02/09/2021 - 12:31:09 Sistema (CONT. 1) instrumento convocatório (edital).

02/09/2021 - 12:31:09 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: Quanto a alegação da ausência de reconhecimento de firma, vale esclarecer
que embora o edital exija o reconhecimento de firma, a licitante possui a prerrogativa de apresentar a referida
certidão assinada manualmente com o reconhecimento de firma, conforme exigido no edital ou apresentar a
mesma assinada digitalmente, como foi realizado pelas empresas: T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS E PELA JR. COM. E REPRES. COMERCIAIS e GAMELEIRA COM. E
SERVIÇOS LTDA, portando fica sanado este questionamento, considerando não ser possível e nem
necessário o reconhecimento de forma digital. Quanto a questão do enquadramento de micro empresa ou
empresa de pequeno porte, vale destacar que no item 4.4.1.2 o edital exige que tal declaração seja apenas
marcada no sistema, o que foi feito pelas empresas, portando torna desnecessário a alegação de
apresentação de certidão de enquadramento.

02/09/2021 - 12:31:21 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.

02/09/2021 - 12:31:21 Sistema Intenção: A empresa ARS LIMA Eireli inscrita no CNPJ N° 11.398.801/0001-73, vem por meio deste
cumprimentar a comissão de licitação e seu ilustríssimo pregoeiro. Intenção de Recurso. A empresa T E da
Silva Belém Comercio de Produtos Alimentícios inscrito no CNPJ N° 26.371.503/0001-67, deixou de
apresentar a declaração de nepotismo reconhecida conforme o instrumento convocatório (edital). E também
deixou de apresentar a certidão de enquadramento, com assinatura conjunta com o proprietário e o contador
(a), a mesma também apresentou um atestado sem timbra da empresa que atestou. A empresa JR. Com. E
Repres. Comerciais, inscrito no CNPJ N° 31.552.803/0001-82, a empresa deixou de apresentar a declaração
de nepotismo reconhecida em cartório conforme instrumento convocatório (edital). A empresa Gameleira
Com. E Serviços Ltda, inscrito no CNPJ N° 03.687.304/0001-67, a empresa deixou de apresentar a
declaração de nepotismo reconhecida em cartório conforme... (CONTINUA)

02/09/2021 - 12:31:21 Sistema (CONT. 1) instrumento convocatório (edital).
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02/09/2021 - 12:31:21 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: Quanto a alegação da ausência de reconhecimento de firma, vale esclarecer
que embora o edital exija o reconhecimento de firma, a licitante possui a prerrogativa de apresentar a referida
certidão assinada manualmente com o reconhecimento de firma, conforme exigido no edital ou apresentar a
mesma assinada digitalmente, como foi realizado pelas empresas: T E DA SILVA BELÉM COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS E PELA JR. COM. E REPRES. COMERCIAIS e GAMELEIRA COM. E
SERVIÇOS LTDA, portando fica sanado este questionamento, considerando não ser possível e nem
necessário o reconhecimento de forma digital. Quanto a questão do enquadramento de micro empresa ou
empresa de pequeno porte, vale destacar que no item 4.4.1.2 o edital exige que tal declaração seja apenas
marcada no sistema, o que foi feito pelas empresas, portando torna desnecessário a alegação de
apresentação de certidão de enquadramento.

02/09/2021 - 13:19:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0031.

02/09/2021 - 13:19:36 Sistema Intenção: A empresa Camargus manifesta interesse em recurso, tendo em vista não concordar com o motivo
de sua desclassificação; pois apresentou o registro do SIF em seus anexos, dentro da pasta "outras
certidoes". Sendo a certidão da empresa Coroaves, fabricante da marca Maringá/item 31 e 32; e certidão da
empresa Mafripar, fabricante do item 15.

02/09/2021 - 13:19:36 Sistema Justificativa: JUSTIFICATIVA: As alegações da licitante são improcedente, considerando que a mesma
apresentou uma consulta de estabelecimento nacional, feita em nome da empresa MERCURIO ALIMENTOS
S/A e outra em nome da empresa: ABATEDOURO COROAVES LTDA, a fins de comprovar seu inscrição
junto ao SIF. Porem esta inscrição é insuficiente para comprovar o registro ou licenciamento da mesma junto
ao SIF – SISTEMA DE INSPERÇÃO FEDERAL. Outro ponto a destacar que a referida certidão esta em
nome de empresas divergente da que participou do certame, não existindo nenhum documento que
evidencie o vinculo contratual entre ambas e a licitante. Portanto as alegações são improcedente e suficiente
para manter a inabilitação da mesma o certame.

02/09/2021 - 13:19:41 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.
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02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

02/09/2021 - 13:19:50 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Advaldo Rodrigues da Silva.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0001 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0002 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0003 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0004 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0005 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0006 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0007 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0008 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0009 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0010 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0011 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0012 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0013 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0014 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0015 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0016 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0017 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0018 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0019 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0020 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0021 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0022 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0023 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0024 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0025 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0026 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0027 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0028 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0029 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0030 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0031 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0032 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0033 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0034 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0035 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0036 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0037 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0038 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0039 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0040 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0041 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0042 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0043 foi homologado por Eduardo Alves Conti.
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03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0044 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0045 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0046 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0047 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0048 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0049 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0050 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0051 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0052 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0053 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0054 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0055 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

03/09/2021 - 09:39:05 Sistema O Item 0056 foi homologado por Eduardo Alves Conti.

Advaldo Rodrigues da Silva

Pregoeiro(a)

Maria Antônia Soares Vieira Milhomem

Apoio

Roselane Fernandes da Silva Soares

Apoio
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