
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO D -

UNICA - (RJ)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO RIO

D / Nº Processo: 2017/000136)

 

     às 11:00:13 horas do dia 09/03/2018 no endereço RUA PRIMEIRO DE MARCO, 33 -

CENTRO, bairro CENTRO, da cidade de RIO DE JANEIRO - RJ, reuniram-se o Pregoeiro

da disputa Sr(a). CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA, e a respectiva Equipe de

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

Pregão Nº Processo: 2017/000136 - 2018/PE004/2018 que tem por objeto O objeto do

presente é o Registro de Preços para aquisição de biscoitos salgados e doces (gêneros de

alimentação), para atender a demanda no exercício de 2018, conforme especificações

constantes no Anexo I.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Biscoito, salgado, TIPO DRINK, crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes

básicos: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar

invertido, sal, malte e fermento químico: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico.

Embalado em pacote resistente de plástico de 120g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (2) - Biscoito, doce, TIPO WAFER, crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote Sabores:

Chocolate, Morango, Limão, Brigadero e Abacaxi. Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal

interesterificada, maltodextrina, farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, amido de milho,

sal, fermento químico: bicarbonato de sódio, emulsificante: lecitina de soja, acidulante: ácido

cítrico, corante natural carmim cochonilha e aromatizante.Embalado em pacote resistente de

plástico de 160g,

Marca de referência: Piraquê

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/03/2018 10:51:27:729 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO
LTDA ME  R$ 5,00

09/03/2018 10:14:47:956 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/03/2018 10:53:37:120 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO
LTDA ME  R$ 5,00
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Lote (3) - Biscoito doce, TIPO MAISENA de boa qualidade, inteiros, constando identificação

do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha de

trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, açúcar invertido,

leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e

fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de

sódio e aromatizantes. Embalado em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (4) - Biscoito, salgado, tipo CREAM CRACKER GERGELIM, crocante inteiro, de boa

qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação,

validade e lote. Ingredientes: Farinha trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,

gergelim, malte, sal, fermento biológico e fermento químico: bicarbonato de sódio. Embalado

em pacote resistente plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (5) - Biscoito, salgado, tipo CREAM CRACKER AMANTEIGADO, crocante, inteiro,

crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante,

data da fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido

fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, leite em pó, açúcar, sal, manteiga, fermentos

químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico, fermento biológico e aromatizante.

Embalado em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (6) - Biscoito, doce tipo LEITE E COCO MALTADO, crocante inteiro, de boa qualidade,

constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote.

Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar

invertido, leite em pó, malte, amido de milho, sal, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de

cálcio e lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico e

aromatizantes. Embalado em pacote resistente de plástico de 200g,

09/03/2018 10:14:47:956 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/03/2018 10:53:52:181 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO
LTDA ME  R$ 5,00

09/03/2018 10:14:47:956 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/03/2018 10:54:29:672 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO
LTDA ME  R$ 5,00

09/03/2018 10:14:47:956 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/03/2018 10:55:22:785 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO
LTDA ME  R$ 5,00

09/03/2018 10:14:47:956 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 6.000,00

09/03/2018 Página 2 de 15



Marca de referência: Piraquê

Lote (7) - Biscoito Doce, Tipo ROSQUINHA, Sabores: Chocolate, Coco e Leite. Crocante

inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da

fabricação, validade e lote. Ingredientes: farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar,

gordura vegetal, amido de milho, leite em pó, açúcar invertido, sal, emulsificantes: estearoil-

2-lactil lactato de cálcio e lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e

fosfato monocálcico, aromatizante e estabilizante. Embalado em pacote resistente de

plástico de 400g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (8) - Biscoito, Salgado, Tipo APERITIVO, Sabores variados; presunto, queijo, bacon,

cebola, pizza, crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca,

fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes básicos: Farinha de trigo rica

com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, malte, fermentos

químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, melhorador

de farinha: metabissulfito sódio e aromatizante. Embalado em pacote resistente de plástico

de 100g,

Marca de referência: Piraquê, tipo: presuntinho, queijinho, repetisco, salgadinho e Pizzaquê.

Lote (9) - Biscoito, doce, tipo GOIABINHA, crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Goiabada,

farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, leite

em pó, açúcar invertido, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato

de amônio e fosfato monocálcico, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina

de soja, estabilizante: polidextrose, conservador: propionato de cálcio e aromatizante.

Embalado em pacote resistente de plástico de 100g,

Marca de referência: Piraquê

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/03/2018 10:55:42:423 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO
LTDA ME  R$ 5,00

09/03/2018 10:16:44:376 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/03/2018 10:56:09:359 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO
LTDA ME  R$ 7,00

09/03/2018 10:16:44:376 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/03/2018 10:56:24:096 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO
LTDA ME  R$ 5,00

09/03/2018 10:16:44:376 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta
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Lote (10) - Biscoito, doce, linha NATUR, Sabores: Aveia com Mel, Maçã com Canela e

Cacau e cereais, crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto:

marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes Farinha de trigo rica com

ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, aveia, amido de milho, leite em pó, açúcar

invertido, mel, malte, sal, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactado de cálcio e lecitina de soja,

fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico e aromatizantes. Embalado

em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Biscoito, salgado, TIPO DRINK, crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes

básicos: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar

invertido, sal, malte e fermento químico: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico.

Embalado em pacote resistente de plástico de 120g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (2) - Biscoito, doce, TIPO WAFER, crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote Sabores:

Chocolate, Morango, Limão, Brigadero e Abacaxi. Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal

interesterificada, maltodextrina, farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, amido de milho,

sal, fermento químico: bicarbonato de sódio, emulsificante: lecitina de soja, acidulante: ácido

cítrico, corante natural carmim cochonilha e aromatizante.Embalado em pacote resistente de

plástico de 160g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (3) - Biscoito doce, TIPO MAISENA de boa qualidade, inteiros, constando identificação

do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha de

09/03/2018 10:56:47:362 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO
LTDA ME  R$ 6,00

09/03/2018 10:16:44:376 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

09/03/2018 10:57:02:784 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO
LTDA ME  R$ 8,00

09/03/2018 10:16:44:376 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/03/2018 10:14:47:956 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/03/2018 10:14:47:956 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 10.000,00
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trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, amido de milho, açúcar invertido,

leite em pó, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e

fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de

sódio e aromatizantes. Embalado em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (4) - Biscoito, salgado, tipo CREAM CRACKER GERGELIM, crocante inteiro, de boa

qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação,

validade e lote. Ingredientes: Farinha trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal,

gergelim, malte, sal, fermento biológico e fermento químico: bicarbonato de sódio. Embalado

em pacote resistente plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (5) - Biscoito, salgado, tipo CREAM CRACKER AMANTEIGADO, crocante, inteiro,

crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante,

data da fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido

fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, leite em pó, açúcar, sal, manteiga, fermentos

químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico, fermento biológico e aromatizante.

Embalado em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (6) - Biscoito, doce tipo LEITE E COCO MALTADO, crocante inteiro, de boa qualidade,

constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote.

Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar

invertido, leite em pó, malte, amido de milho, sal, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de

cálcio e lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico e

aromatizantes. Embalado em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (7) - Biscoito Doce, Tipo ROSQUINHA, Sabores: Chocolate, Coco e Leite. Crocante

inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da

fabricação, validade e lote. Ingredientes: farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar,

Data-Hora Fornecedor Lance

09/03/2018 10:14:47:956 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/03/2018 10:14:47:956 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/03/2018 10:14:47:956 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/03/2018 10:16:44:376 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 5.000,00
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gordura vegetal, amido de milho, leite em pó, açúcar invertido, sal, emulsificantes: estearoil-

2-lactil lactato de cálcio e lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e

fosfato monocálcico, aromatizante e estabilizante. Embalado em pacote resistente de

plástico de 400g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (8) - Biscoito, Salgado, Tipo APERITIVO, Sabores variados; presunto, queijo, bacon,

cebola, pizza, crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca,

fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes básicos: Farinha de trigo rica

com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, malte, fermentos

químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, melhorador

de farinha: metabissulfito sódio e aromatizante. Embalado em pacote resistente de plástico

de 100g,

Marca de referência: Piraquê, tipo: presuntinho, queijinho, repetisco, salgadinho e Pizzaquê.

Lote (9) - Biscoito, doce, tipo GOIABINHA, crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Goiabada,

farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, leite

em pó, açúcar invertido, malte, sal, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato

de amônio e fosfato monocálcico, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina

de soja, estabilizante: polidextrose, conservador: propionato de cálcio e aromatizante.

Embalado em pacote resistente de plástico de 100g,

Marca de referência: Piraquê

Lote (10) - Biscoito, doce, linha NATUR, Sabores: Aveia com Mel, Maçã com Canela e

Cacau e cereais, crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto:

marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes Farinha de trigo rica com

ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, aveia, amido de milho, leite em pó, açúcar

invertido, mel, malte, sal, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactado de cálcio e lecitina de soja,

fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico e aromatizantes. Embalado

em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê

Data-Hora Fornecedor Lance

09/03/2018 10:16:44:376 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 6.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/03/2018 10:16:44:376 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/03/2018 10:16:44:376 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

09/03/2018 10:16:44:376 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP  R$ 8.000,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 09/03/2018, às 11:35:21 horas, no lote (1) - Biscoito, salgado, TIPO DRINK,

crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante,

data da fabricação, validade e lote. Ingredientes básicos: Farinha de trigo rica com ferro e

ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, malte e fermento químico:

bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Embalado em pacote resistente de plástico de

120g,

Marca de referência: Piraquê -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:35:21 horas, no lote 1 - Biscoito, salgado, TIPO DRINK,

crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante,

data da fabricação, validade e lote. Ingredientes básicos: Farinha de trigo rica com ferro e

ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, malte e fermento químico:

bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Embalado em pacote resistente de plástico de

120g,

Marca de referência: Piraquê - a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$

5.000,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:21:43 horas, no lote (2) - Biscoito, doce, TIPO WAFER, crocante

inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da

fabricação, validade e lote Sabores: Chocolate, Morango, Limão, Brigadero e Abacaxi.

Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal interesterificada, maltodextrina, farinha de trigo rica

com ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, fermento químico: bicarbonato de sódio,

emulsificante: lecitina de soja, acidulante: ácido cítrico, corante natural carmim cochonilha e

aromatizante.Embalado em pacote resistente de plástico de 160g,

Marca de referência: Piraquê -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:21:43 horas, no lote 2 - Biscoito, doce, TIPO WAFER, crocante

inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da

fabricação, validade e lote Sabores: Chocolate, Morango, Limão, Brigadero e Abacaxi.

Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal interesterificada, maltodextrina, farinha de trigo rica

com ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, fermento químico: bicarbonato de sódio,

emulsificante: lecitina de soja, acidulante: ácido cítrico, corante natural carmim cochonilha e

aromatizante.Embalado em pacote resistente de plástico de 160g,
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Marca de referência: Piraquê - a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$

10.000,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:39:28 horas, no lote (3) - Biscoito doce, TIPO MAISENA de boa

qualidade, inteiros, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da

fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico,

gordura vegetal, açúcar, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos

químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante:

lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalado

em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:39:28 horas, no lote 3 - Biscoito doce, TIPO MAISENA de boa

qualidade, inteiros, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da

fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico,

gordura vegetal, açúcar, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos

químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante:

lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalado

em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê - a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$

5.000,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:38:38 horas, no lote (4) - Biscoito, salgado, tipo CREAM

CRACKER GERGELIM, crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do

produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha trigo

rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, gergelim, malte, sal, fermento biológico e

fermento químico: bicarbonato de sódio. Embalado em pacote resistente plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:38:38 horas, no lote 4 - Biscoito, salgado, tipo CREAM

CRACKER GERGELIM, crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do

produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha trigo

rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, gergelim, malte, sal, fermento biológico e

fermento químico: bicarbonato de sódio. Embalado em pacote resistente plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê - a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$

5.000,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:44:53 horas, no lote (5) - Biscoito, salgado, tipo CREAM

CRACKER AMANTEIGADO, crocante, inteiro, crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes:
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Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, leite

em pó, açúcar, sal, manteiga, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato

monocálcico, fermento biológico e aromatizante. Embalado em pacote resistente de plástico

de 200g,

Marca de referência: Piraquê -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:44:53 horas, no lote 5 - Biscoito, salgado, tipo CREAM

CRACKER AMANTEIGADO, crocante, inteiro, crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes:

Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, leite

em pó, açúcar, sal, manteiga, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato

monocálcico, fermento biológico e aromatizante. Embalado em pacote resistente de plástico

de 200g,

Marca de referência: Piraquê - a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$

6.000,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:57:40 horas, no lote (6) - Biscoito, doce tipo LEITE E COCO

MALTADO, crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca,

fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e

ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, malte, amido de milho,

sal, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina de soja, fermentos químicos:

bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico e aromatizantes. Embalado em pacote resistente

de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 09/03/2018, às 11:57:40 horas, no lote 6 - Biscoito, doce tipo LEITE E COCO

MALTADO, crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca,

fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e

ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, malte, amido de milho,

sal, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina de soja, fermentos químicos:

bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico e aromatizantes. Embalado em pacote resistente

de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê - a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$

5.000,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 09/03/2018, às 12:08:10 horas, no lote (7) - Biscoito Doce, Tipo ROSQUINHA,

Sabores: Chocolate, Coco e Leite. Crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes:

farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, leite

em pó, açúcar invertido, sal, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina de
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soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico, aromatizante e

estabilizante. Embalado em pacote resistente de plástico de 400g,

Marca de referência: Piraquê -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 09/03/2018, às 12:08:10 horas, no lote 7 - Biscoito Doce, Tipo ROSQUINHA,

Sabores: Chocolate, Coco e Leite. Crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes:

farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, leite

em pó, açúcar invertido, sal, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina de

soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico, aromatizante e

estabilizante. Embalado em pacote resistente de plástico de 400g,

Marca de referência: Piraquê - a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$

6.000,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 09/03/2018, às 12:06:47 horas, no lote (8) - Biscoito, Salgado, Tipo APERITIVO,

Sabores variados; presunto, queijo, bacon, cebola, pizza, crocante inteiro, de boa qualidade,

constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote.

Ingredientes básicos: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar,

açúcar invertido, sal, malte, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de

amônio e fosfato monocálcico, melhorador de farinha: metabissulfito sódio e aromatizante.

Embalado em pacote resistente de plástico de 100g,

Marca de referência: Piraquê, tipo: presuntinho, queijinho, repetisco, salgadinho e Pizzaquê.

-  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 09/03/2018, às 12:06:47 horas, no lote 8 - Biscoito, Salgado, Tipo APERITIVO,

Sabores variados; presunto, queijo, bacon, cebola, pizza, crocante inteiro, de boa qualidade,

constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote.

Ingredientes básicos: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar,

açúcar invertido, sal, malte, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de

amônio e fosfato monocálcico, melhorador de farinha: metabissulfito sódio e aromatizante.

Embalado em pacote resistente de plástico de 100g,

Marca de referência: Piraquê, tipo: presuntinho, queijinho, repetisco, salgadinho e Pizzaquê.

- a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$ 8.000,00 foi classificada na

disputa do lote.

 

    No dia 09/03/2018, às 12:10:22 horas, no lote (9) - Biscoito, doce, tipo GOIABINHA,

crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante,

data da fabricação, validade e lote. Goiabada, farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico,

açúcar, gordura vegetal, amido de milho, leite em pó, açúcar invertido, malte, sal, fermentos

químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico,
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emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina de soja, estabilizante:

polidextrose, conservador: propionato de cálcio e aromatizante. Embalado em pacote

resistente de plástico de 100g,

Marca de referência: Piraquê -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 09/03/2018, às 12:10:22 horas, no lote 9 - Biscoito, doce, tipo GOIABINHA,

crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante,

data da fabricação, validade e lote. Goiabada, farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico,

açúcar, gordura vegetal, amido de milho, leite em pó, açúcar invertido, malte, sal, fermentos

químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico,

emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina de soja, estabilizante:

polidextrose, conservador: propionato de cálcio e aromatizante. Embalado em pacote

resistente de plástico de 100g,

Marca de referência: Piraquê - a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$

8.000,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 09/03/2018, às 12:27:01 horas, no lote (10) - Biscoito, doce, linha NATUR,

Sabores: Aveia com Mel, Maçã com Canela e Cacau e cereais, crocante inteiro, de boa

qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação,

validade e lote. Ingredientes Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura

vegetal, aveia, amido de milho, leite em pó, açúcar invertido, mel, malte, sal, emulsificantes:

estearoil-2-lactil lactado de cálcio e lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato de

sódio e fosfato monocálcico e aromatizantes. Embalado em pacote resistente de plástico de

200g,

Marca de referência: Piraquê -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

 

    No dia 09/03/2018, às 12:27:01 horas, no lote 10 - Biscoito, doce, linha NATUR, Sabores:

Aveia com Mel, Maçã com Canela e Cacau e cereais, crocante inteiro, de boa qualidade,

constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote.

Ingredientes Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, aveia,

amido de milho, leite em pó, açúcar invertido, mel, malte, sal, emulsificantes: estearoil-2-

lactil lactado de cálcio e lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato

monocálcico e aromatizantes. Embalado em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê - a empresa VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP com o valor R$

8.000,00 foi classificada na disputa do lote.

 

    No dia 09/03/2018, às 10:51:27 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MACA VERDE COZINHA

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME, no lote (1) - Biscoito, salgado, TIPO DRINK,

crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante,
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data da fabricação, validade e lote. Ingredientes básicos: Farinha de trigo rica com ferro e

ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, açúcar invertido, sal, malte e fermento químico:

bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico. Embalado em pacote resistente de plástico de

120g,

Marca de referência: Piraquê. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta

por entendermos que o valor é inexequível, acreditamos que por erro de digitação.

 

    No dia 09/03/2018, às 10:53:37 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MACA VERDE COZINHA

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME, no lote (2) - Biscoito, doce, TIPO WAFER, crocante

inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da

fabricação, validade e lote Sabores: Chocolate, Morango, Limão, Brigadero e Abacaxi.

Ingredientes: Açúcar, gordura vegetal interesterificada, maltodextrina, farinha de trigo rica

com ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, fermento químico: bicarbonato de sódio,

emulsificante: lecitina de soja, acidulante: ácido cítrico, corante natural carmim cochonilha e

aromatizante.Embalado em pacote resistente de plástico de 160g,

Marca de referência: Piraquê. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta

por entendermos que houve um erro de digitação, gerando um valor inexequível.

 

    No dia 09/03/2018, às 10:53:52 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MACA VERDE COZINHA

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME, no lote (3) - Biscoito doce, TIPO MAISENA de boa

qualidade, inteiros, constando identificação do produto: marca, fabricante, data da

fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico,

gordura vegetal, açúcar, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos

químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante:

lecitina de soja, melhorador de farinha: metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalado

em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta

por entendermos que houve um erro de digitação, gerando um valor inexequível.

 

    No dia 09/03/2018, às 10:54:29 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MACA VERDE COZINHA

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME, no lote (4) - Biscoito, salgado, tipo CREAM

CRACKER GERGELIM, crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do

produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha trigo

rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, gergelim, malte, sal, fermento biológico e

fermento químico: bicarbonato de sódio. Embalado em pacote resistente plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta

por entendermos que houve um erro de digitação, gerando um valor inexequível.
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    No dia 09/03/2018, às 10:55:22 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MACA VERDE COZINHA

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME, no lote (5) - Biscoito, salgado, tipo CREAM

CRACKER AMANTEIGADO, crocante, inteiro, crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes:

Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal interesterificada, malte, leite

em pó, açúcar, sal, manteiga, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato

monocálcico, fermento biológico e aromatizante. Embalado em pacote resistente de plástico

de 200g,

Marca de referência: Piraquê. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta

por entendermos que houve um erro de digitação, gerando um valor inexequível.

 

    No dia 09/03/2018, às 10:55:42 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MACA VERDE COZINHA

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME, no lote (6) - Biscoito, doce tipo LEITE E COCO

MALTADO, crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca,

fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e

ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, leite em pó, malte, amido de milho,

sal, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina de soja, fermentos químicos:

bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico e aromatizantes. Embalado em pacote resistente

de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta

por entendermos que houve um erro de digitação, gerando um valor inexequível.

 

    No dia 09/03/2018, às 10:56:09 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MACA VERDE COZINHA

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME, no lote (7) - Biscoito Doce, Tipo ROSQUINHA,

Sabores: Chocolate, Coco e Leite. Crocante inteiro, de boa qualidade, constando

identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote. Ingredientes:

farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, leite

em pó, açúcar invertido, sal, emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina de

soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcico, aromatizante e

estabilizante. Embalado em pacote resistente de plástico de 400g,

Marca de referência: Piraquê. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta

por entendermos que houve um erro de digitação, gerando um valor inexequível.

 

    No dia 09/03/2018, às 10:56:24 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MACA VERDE COZINHA

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME, no lote (8) - Biscoito, Salgado, Tipo APERITIVO,
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Sabores variados; presunto, queijo, bacon, cebola, pizza, crocante inteiro, de boa qualidade,

constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote.

Ingredientes básicos: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar,

açúcar invertido, sal, malte, fermentos químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de

amônio e fosfato monocálcico, melhorador de farinha: metabissulfito sódio e aromatizante.

Embalado em pacote resistente de plástico de 100g,

Marca de referência: Piraquê, tipo: presuntinho, queijinho, repetisco, salgadinho e Pizzaquê.

O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta por entendermos que houve

um erro de digitação, gerando um valor inexequível.

 

    No dia 09/03/2018, às 10:56:47 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MACA VERDE COZINHA

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME, no lote (9) - Biscoito, doce, tipo GOIABINHA,

crocante inteiro, de boa qualidade, constando identificação do produto: marca, fabricante,

data da fabricação, validade e lote. Goiabada, farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico,

açúcar, gordura vegetal, amido de milho, leite em pó, açúcar invertido, malte, sal, fermentos

químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico,

emulsificantes: estearoil-2-lactil lactato de cálcio e lecitina de soja, estabilizante:

polidextrose, conservador: propionato de cálcio e aromatizante. Embalado em pacote

resistente de plástico de 100g,

Marca de referência: Piraquê. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta

por entendermos que houve um erro de digitação, gerando um valor inexequível.

 

    No dia 09/03/2018, às 10:57:02 horas, o Pregoeiro da licitação - CECILIA BANDEIRA

DAQUINO FONSECA - desclassificou a proposta do fornecedor - MACA VERDE COZINHA

INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME, no lote (10) - Biscoito, doce, linha NATUR, Sabores:

Aveia com Mel, Maçã com Canela e Cacau e cereais, crocante inteiro, de boa qualidade,

constando identificação do produto: marca, fabricante, data da fabricação, validade e lote.

Ingredientes Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, aveia,

amido de milho, leite em pó, açúcar invertido, mel, malte, sal, emulsificantes: estearoil-2-

lactil lactado de cálcio e lecitina de soja, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato

monocálcico e aromatizantes. Embalado em pacote resistente de plástico de 200g,

Marca de referência: Piraquê. O motivo da desclassificação foi: Desclassificamos a proposta

por entendermos que houve um erro de digitação, gerando um valor inexequível.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

CECILIA BANDEIRA DAQUINO FONSECA
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Pregoeiro da disputa

 

DAMIANA LOPES DELEGA MONTYJO

Autoridade Competente

 

RAPHAEL LIRA DA SILVA

Membro Equipe Apoio

 

PATRICK CARVALHO DA SILVA BRITO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
68.822.360/0001-02 MACA VERDE COZINHA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA ME

17.526.067/0001-67 VIPE COMERCIAL EIRELI - EPP
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