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Data 16/11/2021

Tipo ATA DE CONVOCAÇÃO III

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se o 
Pregoeiro deste Órgão e Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 016 de 03 de Fevereiro 
de 2021 e suas alterações, regido de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 
123/2006 e a Lei nº 8.666/1993 e suas alterações e pelo Decreto Municipal nº 094/2020 para, no 
endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, nos termo da convocação de aviso de licitação, 
realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços nº 
000032/2021, referente ao Processo nº 009667/2021, objetivando a  AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) . Inicialmente esse Pregoeiro e Equipe de Apoio informam 
que ouve um equívoco do tipo da Ata divulgada no dia 04/11/2021, assim onde lê : ATA 
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA II Lê-a se:  ATA CONVOCAÇÃO PARA 
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA III. Logo, foi apresentado através do OFÍCIO/SEMAS nº 
0454/2021 protocolizado sob nº 24087/2021, o Laudo de Amostra da Cesta Básicas apresentado 
pela Comissão de Avaliação composta pelos servidores: Fernanda Fassarela (nutricionista), 
Adriana Freitas da Rocha Viana (pedagoga), Edilsa Martins e Silva (digitadora), Izabel Cristina 
Machado Gomes (Coordenadora de Apoio do SUAS) e Márcia de Oliveira Pereira (Gerente do 
SUAS), no que pese a análise do item 06 apresentado pela licitante DESTAQUE COMERCIAL 
DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI  onde APROVA todos os itens que compõe o lote 06 e 
dispõe em sua Ata que segue:"ATA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS CESTA BÁSICA PREGÃO 
ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 000032/2021- As treze horas do dia 08 de novembro de 
2021, na Secretaria Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy, reuniu-se a Comissão para 
Avaliação de Amostras referente à aquisição de Gêneros Alimentícios (Cesta Básica)para atender o 
programa Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, oriundo do Processo Administrativo n° 
09667/2021. presentes os membros: Adriana Freitas da Rocha Viana, Edilsa Martins e Silva, Fernanda 
Fassarella, Izabel Cristina Machado Gomes e Márcia de Oliveira Pereira. Ato contínuo, procedeu-se com a 
avaliação das amostras, apresentadas pela empresa Destaque Comercial de Produtos em Geral Eireli, 
conforme ATA DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS, tendo início com a 
conferência dos itens de acordo com as descrições contida no edital, conduzida pela Nutricionista Fernanda 
Fasssarella, em seguida, sendo aprovada pelos demais membros da Comissão. Logo após, foi entregue a 
cada integrante, uma folha para análise sensorial de cada alimento, Fernanda Fassarella explica a forma de 
preenchimento e análise do produto, destaca ainda, que a análise seria feita para verificação da qualidade 
do produto, cozimento. Citou exemplos como: o feijão tem que estar limpo/inteiros, grãos macios após seu 
cozimento. Em sequência, deu-se inicio aos preparos, conforme ficha técnica de preparos das amostras, 
inclusa no Termo de Referência, Fassarella destaca que, o procedimento realizado é padrão, tendo que ser 
realizado com todas as empresas classificadas, ressalta a importância do preparo de acordo com a ficha 
técnica de preparo. Os membros discutem entre si, sobre o tempo de cozimento dos alimentos. A seguir, foi 
realizado o preparo das amostras de acordo a ficha técnica, para análise e averiguação dos produtos, 
através de degustação dos mesmos, bem como, a verificação da existência de sujidades e consistências 
dos produtos. Foi realizado o preparo na sequência: Macarrão, Arroz,Feijão, Café, Leite em Pó Integral,
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e finalizando com os Biscoitos Cream Cracker e Maisena. Após degustação de cada produto, foi realizado a 
avaliação individualmente. A Nutricionista enfatiza, que será realizada análise de cada avaliação individual, 
e para aprovação das amostras, deverá ter um alcance de 75% da avaliação total. Nada mais havendo a 
relatar, deu-se por encerrada às quatorze horas e trinta minutos, do dia 08 de novembro de 2021 
(08/11/2021), reunião para avaliação das amostras de cesta básica, apresentada pela empresa Destaque 
Comercial de Produtos em Geral Eireli. Eu Izabel Cristina Machado Gomes lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim e demais membros da Comissão." Assim, restando a empresa DESTAQUE 
COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI HABILITADO no item 06. Mencionamos 
ainda que a mesma Comissão de Avaliação citada, apresentou o Laudo de Amostra, através do 
OFÍCIO/SEMAS nº 455/2021 protocolizado sob o nº 24673/2021 onde informa que a licitante
NATURAL'IS COMERCIO DE PRODUTOS FITOTERAPICOS EIREL I convocada para 
apresentar as Amostras do item 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08 não apresentou as amostra para 
avaliação, assim restando o licitante DESCLASSIFICADO nos respectivos itens. Com isso em 
razão da desclassificação foi convocada as licitantes subsequente nos referidos itens.
DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI nos itens 01, 02 e 04; HZ 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME nos itens 03, 05, 07 e 08. Posterior a isso,
esse pregoeiro realizou a negociação no chat, pelo sistema eletrônico a contraproposta ao 
licitante que apresentou melhor preço nos itens, para que seja obtida a melhor proposta, 
conforme prevê os itens 11.7 e 11.8 do Edital, sendo que nenhum licitante retornou quanto a
negociação. Após, foi solicitado aos licitantes classificados em 1º lugar, solicito que encaminhem 
sua PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA ATÉ às 12 (doze) HORAS do dia útil subsequente 
desta convocação, exclusivamente pelo sistema da BLLCOMPRAS, em conformidade com o 
item 12.5.6 "a" do edital. Por fim, esse Pregoeiro suspende essa Sessão Pública, para análise 
dos documentos de habilitação, e no aguardo das Propostas Atualizadas, e retomaremos esta 
Sessão Pública amanhã dia 17/11/2021 ás 13h00min. Solicito que seja sempre acompanhada as 
mensagens que serão enviadas a todos pelo chat, sendo de responsabilidade dos licitantes o 
acompanhamento do procedimento licitatório.

Mezaque da Silva José Rodrigues
Pregoeiro Oficial

Adelita Alves de Almeida
Apoio

Dinalva Costa C. da Silva
Apoio

Rômulo Brandão Fernandes
Apoio
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