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Aos vinte e seis 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 a licitante DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI apresentou as 
amostras dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 07 e 08 convocada através das ATA DE CONVOCAÇÃO 
IV, V e ATA DE CONVOCAÇÃO DE AMOSTRA IV, onde a Comissão de Análise apresentou os 
laudos através dos protocolos nº 25969/2021, 25970/2021 e 26090/2021 onde em síntese cita 
"APROVO"  em todos os respectivos itens. Em prosseguimento, fora analisada a 
documentação da empresa DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL 
EIRELI, declarada vencedora e após análise, inclusive através de conferência via 
internet, constatou que a mesma atendeu ao instrumento convocatório. Em seguida, foi 
comunicado aos licitantes quanto ao julgamento da HABILITAÇÃO, sendo neste 
momento dada a oportunidade para manifestação quanto a intenção de apresentação 
das razões de recursos via sistema eletrônico, sendo no prazo de 30 minutos, conforme 
os dispostos na cláusula 13 do edital. Assim sendo, manifestou a intenção a empresa 
KENNEDY ALIMENTOS LTDA - EPP , vez que "A empresa Kennedy Alimentos vem pela 
presente manifestar interesse de apresentar recurso  pelos valores inexequíveis apresentados pela 
arrematante conforme marcas na proposta apresentada  da mesma. E Pela violação dos princípios 
da legalidade e publicidade, e para tanto requer pr azo para apresentar as razões. E pedir cautela 
desta comissão de licitação, para que confira as co tações dos produtos apresentados bem como 
suas marcas. Inclusive tem-se por bem a apuração de  valores com cotação de custos".  Dessa 
forma, fica concedido o prazo de 03 dias para apresentação de recursos, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem as contrarrazões de recurso, 
conforme o Artigo 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520/2002. Nada mais havendo a tratar, 
encerra-se a sessão e será aguardada a apresentação das razões de recursos.
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