ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Dependência: PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS PRODAM - (AM)
Licitação: (Ano: 2018/ PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZ S A / Nº
Processo: PE SRP 03/2018)
às 14:01:04 horas do dia 20/06/2018 no endereço RUA JONATHAS PEDROSA-1937,
bairro PRACA 14 DE JANEIRO, da cidade de MANAUS - AM, reuniram-se o Pregoeiro da
disputa Sr(a). PAULA TAVARES AMORIM, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo
ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:
PE SRP 03/2018 - 2018/03/2018 que tem por objeto Contratação de empresa especializada
para Aquisição de café e açúcar, através do Sistema de Registro de Preços SRP, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, do Edital.
Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:
Lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª qualidade, em embalagens resistentes contendo
1kg, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Qtd: 2.100kg
Data-Hora

Fornecedor

19/06/2018 11:09:24:624 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

Proposta
R$ 8.500,00

Lote (2) - Café torrado e moído, apresentação: torrado e moído sem misturas, embalagem: a
vácuo, características, aspecto cor, odor e sabor próprios, unidade de fornecimento: pacote
de 500g. Com selo de aprovação ABIC
Data-Hora

Fornecedor

Proposta

11/06/2018 11:07:07:516 MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI

R$ 20.171,00

20/06/2018 08:59:25:749 FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA-ME

R$ 20.700,00

19/06/2018 11:09:24:624 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

R$ 30.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os
seguintes menores preços:
Lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª qualidade, em embalagens resistentes contendo
1kg, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Qtd: 2.100kg
Data-Hora

Fornecedor

19/06/2018 11:09:24:624 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

Lance
R$ 8.500,00

Lote (2) - Café torrado e moído, apresentação: torrado e moído sem misturas, embalagem: a
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vácuo, características, aspecto cor, odor e sabor próprios, unidade de fornecimento: pacote
de 500g. Com selo de aprovação ABIC
Data-Hora

Fornecedor

Lance

20/06/2018 15:26:18:155 FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA-ME

R$ 20.125,00

11/06/2018 11:07:07:516 MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI

R$ 20.171,00

19/06/2018 11:09:24:624 HOLANDA PAPELARIA EIRELI

R$ 30.000,00

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 20/06/2018, às 15:24:07 horas, no lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª
qualidade, em embalagens resistentes contendo 1kg, com validade mínima de 12 meses a
partir da data da entrega. Qtd: 2.100kg - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No
dia 21/06/2018, às 12:50:05 horas, a situação do lote foi finalizada.
No lote (1) - Açúcar cristal granulado de 1ª qualidade, em embalagens resistentes
contendo 1kg, com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Qtd: 2.100kg nenhum fornecedor foi declarado vencedor.
No dia 20/06/2018, às 15:27:57 horas, no lote (2) - Café torrado e moído, apresentação:
torrado e moído sem misturas, embalagem: a vácuo, características, aspecto cor, odor e
sabor próprios, unidade de fornecimento: pacote de 500g. Com selo de aprovação ABIC - a
situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 28/06/2018, às 10:49:02 horas, a
situação do lote foi finalizada.
No dia 28/06/2018, às 10:49:02 horas, no lote (2) - Café torrado e moído, apresentação:
torrado e moído sem misturas, embalagem: a vácuo, características, aspecto cor, odor e
sabor próprios, unidade de fornecimento: pacote de 500g. Com selo de aprovação ABIC - a
situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:
Informamos que a licitante FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA, arrematante, foi considerada
habilitada e sua proposta de preços atende ao solicitado pelo Edital Pregão Eletrônico SRP
03/2018 e seus anexos.
Aguardamos o envio dos documentos originais ou cópias autenticadas para a Comissão de
Licitação da Prodam no prazo de 03 dias úteis, conforme item 13.2.1 do Edital. No dia
28/06/2018, às 15:46:24 horas, a situação do lote foi finalizada.
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No dia 28/06/2018, às 15:46:24 horas, no lote (2) - Café torrado e moído, apresentação:
torrado e moído sem misturas, embalagem: a vácuo, características, aspecto cor, odor e
sabor próprios, unidade de fornecimento: pacote de 500g. Com selo de aprovação ABIC - a
situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Tendo
em vista que a licitante FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA atendeu todos os requisitos de
habilitação e proposta de preços; tendo em vista que não houve manifestação de
interposição de recursos pelas licitantes; adjudico o objeto à licitante FOMENTO
DISTRIBUIDORA LTDA. Favor encaminhar a documentação (habilitação e proposta de
preços) original ou xerox autenticada para o endereço da PRODAM no prazo estipulado no
Edital.
No dia 28/06/2018, às 15:46:24 horas, no lote (2) - Café torrado e moído, apresentação:
torrado e moído sem misturas, embalagem: a vácuo, características, aspecto cor, odor e
sabor próprios, unidade de fornecimento: pacote de 500g. Com selo de aprovação ABIC pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa
FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA-ME com o valor R$ 17.911,25.
No dia 21/06/2018, às 12:50:05 horas, o Pregoeiro da licitação - PAULA TAVARES
AMORIM - desclassificou o fornecedor - HOLANDA PAPELARIA EIRELI, no lote (1) - Açúcar
cristal granulado de 1ª qualidade, em embalagens resistentes contendo 1kg, com validade
mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Qtd: 2.100kg. O motivo da desclassificação
foi: O licitante não apresentou contraproposta para esse lote, estando seu valor mais de
100% acima do estimado pela Administração.
No dia 06/08/2018, às 18:12:57 horas, a autoridade competente da licitação - FABIO
GOMES NAVECA - alterou a situação da licitação para homologada.
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa
declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações
detalhadas sobre o andamento do processo.
PAULA TAVARES AMORIM
Pregoeiro da disputa
FABIO GOMES NAVECA
Autoridade Competente
ELDIO FILHO ALMEIDA BARBOSA
Membro Equipe Apoio
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HADDOCK JANIO MENDES PETILLO
Membro Equipe Apoio
Proponentes:
05.858.023/0001-55 FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA-ME
63.772.925/0001-70 HOLANDA PAPELARIA EIRELI
11.517.200/0001-32 MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI
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