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apresentados elementos de fato e de direito capazes de modifi-
car a decisão recorrida.

 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL - 

CODAE
T.C. nº (...) – Proc. (...) – OBJETO: (...) – CONTRATANTE: 

PMSP/SME/CODAE – CONTRATADA: (...) – CNPJ Nº (...) – Valor: 
(...) – Nota de Empenho: (...).

01/SME/CODAE/2020 – 6016.2020/0024488-3 - Contrata-
ção emergencial para fins de administração de benefício de au-
xílio alimentação por CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP E / OU 
TARJA MAGNÉTICA, em vista da situação de emergência previs-
ta no Decreto 59.283/2020ALELO S.A. – 04.740.876/0001-25 
– R$ 98.943.600,00 – Nota de Empenho nº 34.133/2020.

Lavratura do Contrato – 02/04/2020

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD-GAB
6016.2020/0015121-4 - SME/COPED/NTC/AEL - Inexigi-

bilidade de Licitação - Contratação de Assessoria por Notório 
Saber - I. À vista dos elementos que instruem o presente 
processo, notadamente a manifestação da Comissão Notório 
Saber (SEI 026258236, 027228296 e 027567669) as informa-
ções da SME/COPED/NTC/AEL (SEI 026944420 e 027676756), 
bem como o Parecer da Assessoria Jurídica a respeito (SEI 
027689071), que acolho, com fundamento no art. 25, inciso 
II, cumulado com o artigo 13, inciso III, da Lei Federal nº 
8.666/93, no Decreto Municipal nº 44.279/03 e nos termos da 
competência delegada pela Portaria nº 1.669/2020, AUTORIZO, 
mediante apresentação de documentação pertinente em vigor, 
a contratação do escritor e formador MARCELINO JUVENCIO 
FREIRE - CPF nº 368.318.594-53, para atuar como assessor ex-
terno especializado e assessorar a equipe da SME/COPED/NTC/
AEL, na organização de ações de formação e acompanhamento 
técnico do projeto Academia Estudantil de Letras-AEL, por 270 
(duzentas e setenta) horas, compreendendo o valor de R$ 60,00 
(sessenta reais) a hora, totalizando R$ 16.200,00 (dezesseis 
mil e duzentos reais), conforme cronograma readequado (SEI 
027810774), onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.12
8.3011.2.180.3.3.90.36.00.00, indicada em Nota de Reserva nº 
22.169/2020 (SEI 027199233). - II. Com fundamento no art. 67, 
da Lei Federal nº 8.666/93, c.c. art. 6º do Decreto Municipal n° 
54.873/14, ficam designados como fiscais do contrato, os servi-
dores indicados de acordo com a informação de SME/COPED/
NTC /AEL (SEI 026257585).

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD-GAB
Processo SEI nº 6016.2019/0029715-2 - SME/ASCOM - 

Abertura de Licitação – Concorrência Pública, do tipo técnica 
e preço. - I. À vista dos elementos que instruem este processo, 
notadamente a Manifestação da SME - AJ (documento SEI nº 
027839411), que acolho, com fundamento na competência de-
legada pela Portaria SME nº 1.669/2020, AUTORIZO a abertura 
de licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do 
tipo técnica e preço, para contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de assessoria de imprensa e comunica-
ção para a SME, nos termos da minuta de Edital constante em 
documento SEI nº 027858152. - II. Para processar o certame, de-
signo a Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria 
SME nº 4.018 (documento SEI nº 027853006) e a Sub Comissão 
Técnica, instituída pela Portaria SME nº 4.019 (documento SEI 
nº 027853115).

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/SME/2020
PROCESSO ELETRÔNICO N.º 6016.2019/0029715-2 - CON-

TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 
PARA A SME.

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo tor-
na público para conhecimento de quantos possam se inte-
ressar que em obediência ao que preceituam a Lei Federal 
8.666/1993, Lei Orgânica do Município de São Paulo, Lei Muni-
cipal 13.278/2002, e demais normas complementares, realizará 
licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, do tipo técnica e pre-
ço, nº 01/SME/2020, a ser processada pela Comissão Especial 
de Licitação, instituída pela Portaria SME nº 4.018 e para fins 
de análise técnica Subcomissão Técnica, instituída pela Portaria 
SME nº 4.019. Este certame terá como critério de julgamento 
TÉCNICA E PREÇO.

A Sessão Pública de Credenciamento e Recebimento dos 
Envelopes nº 1, 2 e 3 fica, desde já, agendada para o dia 
25/05/2020, a ser realizada no Auditório da SME, situado à 
Rua Dr. Diogo de Farias, nº 1.247 – Vila Clementino – São Paulo/
SP, no horário das 10h30. Os Envelopes nº 1, 2 e 3 deverão 
conter:

Envelope 1 – Proposta Técnica
Envelope 2 – Proposta de Preços
Envelope 3 – Habilitação
As datas da Sessão de Abertura e Classificação das Pro-

postas Comerciais e a Sessão de Abertura da Documentação 
de Habilitação serão divulgadas posteriormente. Os pedidos 
de informações e esclarecimentos deverão ser formulados por 
escrito, endereçados e protocolados junto ao Núcleo de Licita-
ção e Contratos da SME, situado na Rua Dr. Diogo de Farias, nº 
1.247, sala 316, no horário das 9h às 16h ou enviado para o 
e-mail: smecoadpregao@sme.prefeitura.sp.gov.br.

O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos, até o último 
dia que anteceder a abertura, mediante recolhimento de guia 
de arrecadação, ou através da apresentação de pen-drive para 
gravação, na Divisão de Licitações - DILIC - Rua Dr. Diogo de 
Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino, ou através da internet 
pelo site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, bem 
como, as cópias dos Editais estarão expostas no mural do 
Núcleo de Licitação.

 CONSULTA PÚBLICA Nº 22/SME/2019
6016.2018/0080693-4 - OBJETO: Contratação de empresa 

especializada em serviços de logística.
COMUNICADO – SME/COAD/DIAL - Núcleo de Aqui-

sições
Tendo em vista os questionamentos/sugestões apresenta-

dos pela empresa ALEX SANDRO MACIEL DANTAS ME em 
face a Consulta Pública nº 22/SME/2019, prestamos os seguin-
tes esclarecimentos:

Acredita-se pelas informações apresentadas em doc SEI! 
024668221, que a questão, refere-se ao fato da apresentação 
técnica de especificação do objeto relacionado aos serviços, 
cujo objeto é: “A contratação de Empresa Especializada em ser-
viços de logística”, o qual exige de empresa contratada ações 
que se referem a:

“a) Armazenagem e gestão em galpão/depósito disponibili-
zado pela CONTRATADA com capacidade mínima de 12.000m³/
mês fixos (doze mil metros cúbicos por mês). Os materiais 
diversos da CONTRATANTE, conforme alínea “g” do subitem 
3.3.3, serão armazenados no galpão/depósito da CONTRATA-
DA que terá por finalidade armazenar e/ou separar/mixar, e 
posteriormente transportar esses materiais para as Diretorias 
Regionais de Educação, Unidades Escolares, SME e outros en-
dereços, por intenção da CONTRATANTE, de forma a suprir as 
necessidades da Rede Municipal de Ensino.

b) Além dos 12.000m³/mês fixos (doze mil metros cúbicos 
por mês) citados no subitem 1.1 alínea “a”, a CONTRATADA 
ainda deve considerar uma área para armazenagem, com ca-
pacidade mínima de 8.000 m³/mês (oito mil metros cúbicos por 
mês), solicitada apenas quando por demanda, podendo esse 
galpão/depósito estar em local diferente do citado no subitem 
1.1 alínea “a”, desde que cumpridas às exigências do item 

DAE/2017 - APLICAÇÃO DE PENALIDADE - I.Considerando 
a delegação de competência constante na Portaria SME nº 
1.669/2020 e à vista dos elementos que instruem o Processo 
Administrativo, notadamente a manifestação de CODAE, bem 
como a manifestação da Assessoria Jurídica a respeito docu-
mento SEI (026418120), que acolho, APLICO à Contratada, nos 
termos do artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, dos 
artigos 54 e seguintes do Decreto nº 44.279/03 e da legislação 
pertinente, a penalidade de MULTA, no valor de R$ 6.806,87 
(seis mil, oitocentos e seis reais e oitenta e sete centavos), com 
amparo nas disposições do Contrato acima descrito e cálculos 
em documento SEI (026148942). II- Fica aberto o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para a eventual interposição de recurso admi-
nistrativo, sendo já franqueada a vista e a extração de cópias 
dos autos, nos termos do artigo 41 e seguintes da Lei Municipal 
nº 14.141, de 27 de março de 2006, em igual prazo.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO

SME-GABINETE
6016.2017/0022438-0 - APETECE SISTEMAS DE ALIMEN-

TAÇÃO S/A – CNPJ: 60.166.832/0001-04 - TC nº 02/SME/
CODAE/2017 – APLICAÇÃO DE PENALIDADE – I- À vista dos 
elementos que instruem este processo, notadamente a manifes-
tação da Assessoria Jurídica em documento SEI 025970582, CO-
NHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO pela empresa APETECE SIS-
TEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A em documento SEI 025143720 e, 
no mérito, NEGO PROVIMENTO tendo em vista que não foram 
apresentados elementos de fato e de direito capazes de modifi-
car a decisão recorrida.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO

SME-GABINETE
6016.2018/0043544-8 - APETECE SISTEMAS DE ALIMEN-

TAÇÃO S/A – CNPJ: 60.166.832/0001-04 - TC nº 35/SME/
CODAE/2016 – APLICAÇÃO DE PENALIDADE – À vista dos 
elementos que instruem este processo, notadamente a manifes-
tação da Assessoria Jurídica em documento SEI 026765073, CO-
NHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO pela empresa APETECE SIS-
TEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A em documento SEI 025658874 e, 
no mérito, NEGO PROVIMENTO tendo em vista que não foram 
apresentados elementos de fato e de direito capazes de modifi-
car a decisão recorrida.

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GABINETE
6016.2019/0038001-7 - BASE SISTEMA SERVIÇOS DE AD-

MINISTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 02.183.750/0001-71 
- TC Nº Emergencial 04/SME/CODAE/2019 - APLICAÇÃO DE 
PENALIDADE - I. Considerando a delegação de competência 
constante na Portaria SME nº 1.669/2020 e à vista dos elemen-
tos que instruem o Processo Administrativo, notadamente a ma-
nifestação de CODAE, bem como a manifestação da Assessoria 
Jurídica a respeito no documento SEI (026788105), que acolho, 
APLICO à Contratada, nos termos do artigo 87, inciso II, da Lei 
Federal nº 8.666/93, dos artigos 54 e seguintes do Decreto nº 
44.279/03 e da legislação pertinente, a penalidade de MULTA, 
no valor de R$ 670,22 (seiscentos e setenta reais e vinte e dois 
centavos), com amparo nas disposições do Contrato acima des-
crito e cálculos em documento SEI (026780103).II- Fica aberto 
o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a eventual interposição de 
recurso administrativo, sendo já franqueada a vista e a extração 
de cópias dos autos, nos termos do artigo 41 e seguintes da Lei 
Municipal nº 14.141, de 27 de março de 2006, em igual prazo.

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GABINETE
6016.2019/0060666-0 - SINGULAR GESTÃO DE SERVIÇOS 

LTDA., atual denominação da DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 05.951.758/0001-
29 - TC Nº 36/SME/CODAE/2017 - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
- I. Considerando a delegação de competência constante na 
Portaria SME nº 1.669/2020 e à vista dos elementos que ins-
truem o Processo Administrativo, notadamente a manifestação 
de CODAE, bem como a manifestação da Assessoria Jurídica a 
respeito no documento SEI (026788009), que acolho, APLICO à 
Contratada, nos termos do artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93, dos artigos 54 e seguintes do Decreto nº 44.279/03 
e da legislação pertinente, a penalidade de MULTA, no valor 
de R$ 5.888,85 (cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e 
oitenta e cinco centavos), com amparo nas disposições do Con-
trato acima descrito e cálculos em documento SEI (026761354). 
II- Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a eventual 
interposição de recurso administrativo, sendo já franqueada a 
vista e a extração de cópias dos autos, nos termos do artigo 
41 e seguintes da Lei Municipal nº 14.141, de 27 de março de 
2006, em igual prazo.

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GABINETE
6016.2018/0023670-4 - SINGULAR GESTÃO DE SERVIÇOS 

LTDA., atual denominação da DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 05.951.758/0001-
29 - TC Nº 36/SME/CODAE/2017 - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
- I. Considerando a delegação de competência constante na 
Portaria SME nº 1.669/2020 e à vista dos elementos que ins-
truem o Processo Administrativo, notadamente a manifestação 
de CODAE, bem como a manifestação da Assessoria Jurídica 
a respeito documento SEI (027135199), que acolho, APLICO à 
Contratada, nos termos do artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93, dos artigos 54 e seguintes do Decreto nº 44.279/03 e 
da legislação pertinente, a penalidade de MULTA, no valor de 
R$ 11.632,58 (onze mil seiscentos e trinta e dois reais e cin-
quenta e oito centavos), com amparo nas disposições do Con-
trato acima descrito e cálculos em documento SEI (027044513). 
II- Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a eventual 
interposição de recurso administrativo, sendo já franqueada a 
vista e a extração de cópias dos autos, nos termos do artigo 
41 e seguintes da Lei Municipal nº 14.141, de 27 de março de 
2006, em igual prazo.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO

SME-GABINETE
6016.2018/0060626-9 - COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA 

– CNPJ: 01.920.777/0007-64 - TC nº 142/SME/DME/2011 – PE-
NALIDADE – À vista dos elementos que instruem este processo, 
notadamente a manifestação da Assessoria Jurídica em docu-
mento SEI 026226702, NÃO CONHEÇO DO recurso interposto, 
por intempestivo, pela Empresa COMERCIAL MILANO BRA-
SIL LTDA. em documento SEI 024055254 e, no mérito, NEGO 
PROVIMENTO tendo em vista que não foram apresentados 
elementos de fato e de direito capazes de modificar a decisão 
recorrida.

 DESPACHO DO SECRETÁRIO

SME-GABINETE
6016.2017/0001155-7 - ATV ASSESSORIA TÉCNICA EM 

VENDAS LTDA – CNPJ: 03.862.624/0006-10 - TC nº 80/SME/
CODAE/2016 – PENALIDADE – À vista dos elementos que 
instruem este processo, notadamente a manifestação da As-
sessoria Jurídica em documento SEI 026406763, CONHEÇO 
DO RECURSO INTERPOSTO pela empresa ATV ASSESSORIA 
TÉCNICA EM VENDAS LTDA em documento SEI 025629211 e, 
no mérito, NEGO PROVIMENTO tendo em vista que não foram 

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 05.951.758/0001-
29 - TC Nº 36/SME/CODAE/2017 - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
- I. Considerando a delegação de competência constante na 
Portaria SME nº 1.669/2020 e à vista dos elementos que ins-
truem o Processo Administrativo, notadamente a manifestação 
de CODAE, bem como a manifestação da Assessoria Jurídica a 
respeito no documento SEI (026889089), que acolho, APLICO à 
Contratada, nos termos do artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93, dos artigos 54 e seguintes do Decreto nº 44.279/03 e 
da legislação pertinente, a penalidade de MULTA, no valor de 
R$ 4.649,67 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e 
sessenta e sete centavos), com amparo nas disposições do Con-
trato acima descrito e cálculos em documento SEI (026801774). 
II- Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a eventual 
interposição de recurso administrativo, sendo já franqueada a 
vista e a extração de cópias dos autos, nos termos do artigo 
41 e seguintes da Lei Municipal nº 14.141, de 27 de março de 
2006, em igual prazo.

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GABINETE
6016.2019/0074162-1 - BÁSICA FORNECIMENTO DE RE-

FEIÇÕES LTDA - CNPJ 09.152.761/0001-33 - TC Nº 59/SME/
CODAE/2019 - APLICAÇÃO DE PENALIDADE - I. Considerando 
a delegação de competência constante na Portaria SME nº 
1.669/2020 e à vista dos elementos que instruem o Processo 
Administrativo, notadamente a manifestação de CODAE, bem 
como a manifestação da Assessoria Jurídica a respeito, que 
acolho, APLICO à Contratada, nos termos do artigo 87, inciso 
II, da Lei Federal nº 8.666/93, dos artigos 54 e seguintes do 
Decreto nº 44.279/03 e da legislação pertinente, a penalidade 
de MULTA, no valor de R$ 109,76 (cento e nove reais e setenta 
e seis centavos), com amparo nas disposições do Contrato 
acima descrito. II- Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para a eventual interposição de recurso administrativo, sendo já 
franqueada a vista e a extração de cópias dos autos, nos termos 
do artigo 41 e seguintes da Lei Municipal nº 14.141, de 27 de 
março de 2006, em igual prazo.

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GABINETE
6016.2019/0038380-6 - APETECE SISTEMAS DE ALIMEN-

TAÇÃO S/A - CNPJ 60.166.832/0001-04 - TC Nº 35/SME/CO-

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
COMUNICADO
A Secretaria Municipal de Educação – SME comunica que 

realizará licitação na modalidade de PLEITO LICITATORIO, por 
Ata de registro de preços para:

LEITE EM PÓ INTEGRAL - PROGRAMA LEVE LEITE
Solicitamos que as Secretarias, Autarquias, Subprefeituras e 

Empresas de Economia Mista que tenham interesse em partici-
par da ATA de RP, informem no prazo de 2 (dois) dias a partir da 
data desta publicação.

Caso haja interesse, encaminhar a resposta para SME/
CODAE/DIORG/CONTRATOS, no e-mail:smecodaediorg@sme.
prefeitura.sp.gov.br, informando a estimativa de consumo men-
sal, Tel: 3111-8664

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GABINETE
6016.2019/0044375-2 - SINGULAR GESTÃO DE SERVIÇOS 

LTDA., atual denominação da DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 05.951.758/0001-
29 - TC Nº 36/SME/CODAE/2017 - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
- I. Considerando a delegação de competência constante na 
Portaria SME nº 1.669/2020 e à vista dos elementos que ins-
truem o Processo Administrativo, notadamente a manifestação 
de CODAE, bem como a manifestação da Assessoria Jurídica a 
respeito no documento SEI (026886204), que acolho, APLICO à 
Contratada, nos termos do artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93, dos artigos 54 e seguintes do Decreto nº 44.279/03 
e da legislação pertinente, a penalidade de MULTA, no valor 
de R$ 7.797,15 (sete mil, setecentos e noventa e sete reais e 
quinze centavos)., com amparo nas disposições do Contrato 
acima descrito e cálculos em documento SEI (026675029). 
II- Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a eventual 
interposição de recurso administrativo, sendo já franqueada a 
vista e a extração de cópias dos autos, nos termos do artigo 
41 e seguintes da Lei Municipal nº 14.141, de 27 de março de 
2006, em igual prazo.

 DESPACHO DO COORDENADOR

SME/COAD–GABINETE
6016.2019/0037773-3 - SINGULAR GESTÃO DE SERVIÇOS 

LTDA., atual denominação da DENJUD REFEIÇÕES COLETIVAS, 

Pregoeiro 20/03/2020 15:06:49 Srs. Licitantes, essa Comissão tem a informar que continua em aguardo da entrega e análise da documentação técnica referente ao item 9 do edital, 
diante do exposto essa sessão será suspensa nesse momento.

Pregoeiro 20/03/2020 15:07:13 Retornaremos no dia 27/03/2020, às 15h.
Pregoeiro 27/03/2020 15:07:10 Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro 27/03/2020 15:09:37 Srs. Licitantes, essa Comissão tem a informar que permanece no aguardo da entrega e análise da documentação técnica referente ao item 9 do 

Edital.
Pregoeiro 27/03/2020 15:09:57 Diante do exposto, essa sessão será suspensa.
Pregoeiro 27/03/2020 15:12:58 Retornaremos às 15h do dia 02/04/2020.
Pregoeiro 27/03/2020 15:13:14 Essa Comissão agradece a participação de todos.
Sistema 02/04/2020 14:49:43 Senhor Pregoeiro, o fornecedor JBS S/A, CNPJ/CPF: 02.916.265/0011-31, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 02/04/2020 15:08:51 Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro 02/04/2020 15:11:36 Srs. Licitantes, tendo em vista o envio da documentação conforme disposto item 9 do Edital pela empresa JBS S/A, neste momento esta sessão será 

suspensa para análise do encaminhado.
Pregoeiro 02/04/2020 15:13:36 Retornaremos às 15h do dia 06/04/2020.
Pregoeiro 02/04/2020 15:14:25 Esta Comissão agradece a participação de todos.
Pregoeiro 06/04/2020 15:12:13 Srs. Licitantes, boa tarde.
Pregoeiro 06/04/2020 15:13:17 Srs. Licitantes, essa Comissão informa que permanece em análise da documentação técnica da empresa JBS S/A.
Pregoeiro 06/04/2020 15:13:40 Diante do exposto, neste momento, esta sessão será suspensa.
Pregoeiro 06/04/2020 15:14:49 Retornaremos às 10h do dia 07/04/2020.
Pregoeiro 06/04/2020 15:15:00 Esta Comissão agradece a participação de todos.
Pregoeiro 07/04/2020 10:17:02 Srs. Licitantes, bom dia.
Pregoeiro 07/04/2020 10:20:19 Essa Comissão solicita que aguardem uns instantes.
Pregoeiro 07/04/2020 10:28:08 Srs. Licitantes, agradecemos o aguardo.
Pregoeiro 07/04/2020 10:28:26 Em prosseguimento ao Certame esta Comissão informamos que a empresa JBS S/A atendeu aos requisitos de habilitação exigidos no Edital, no que 

diz respeito aos documentos de habilitação.
Pregoeiro 07/04/2020 10:28:50 Informamos ainda que de acordo com a análise da equipe técnica, a documentação técnica e os laudos de análises laboratoriais apresentados pela 

empresa JBS S/A atendeu a todos os requisitos previstos no Edital.
Pregoeiro 07/04/2020 10:31:14 Sendo assim, declaramos as empresa JBS S/A habilitada para o Lote 2 - Carne bovina congelada em peça cortada ao meio - corte coxão duro (100% 

do quantitativo).
Pregoeiro 07/04/2020 10:32:00 Em oportuno, informamos que após a conferência pela Comissão, os documentos originais foram digitalizados e inseridos no Processo Eletrônico.
Pregoeiro 07/04/2020 10:32:10 Portanto, após a publicação da homologação do Pregão no Diário Oficial da Cidade, o licitante terá até 8 (oito) dias úteis para retirar os documentos 

originais entregues, no mesmo endereço constante no Edital.
Pregoeiro 07/04/2020 10:32:31 Neste momento habilitaremos as propostas no sistema e em seguida abriremos prazo para registro de intenção de recurso.
Pregoeiro 07/04/2020 10:32:50 Srs. Licitantes, agradecemos a participação de todos.
Sistema 07/04/2020 10:35:54 Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado 

no julgamento´.
Pregoeiro 07/04/2020 10:36:47 Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/04/2020 às 10:57:00.

________________________________________
Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio 19/02/2020 14:25:23 Pregoeiro Anterior: 35281137824-ANNA PAOLA BRAGA SANTINE . Pregoeiro Atual: 17626123808-GIVANILDO MATIAS DE LIMA . 

Justificativa: Questões administrativas.
Suspensão Administrativa 20/02/2020 17:18:00 Previsão de Reabertura: 21/02/2020 10:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 21/02/2020 10:01:34
Suspensão Administrativa 21/02/2020 16:57:00 Previsão de Reabertura: 27/02/2020 10:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 27/02/2020 10:03:00
Suspensão Administrativa 27/02/2020 16:35:00 Previsão de Reabertura: 28/02/2020 10:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 28/02/2020 10:00:21
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio 28/02/2020 15:41:48 Pregoeiro Anterior: 17626123808-GIVANILDO MATIAS DE LIMA . Pregoeiro Atual: 15633943830-KAROLINE DA SILVA CAMPOS . 

Justificativa: Questões Administrativas.
Suspensão Administrativa 28/02/2020 15:46:00 Previsão de Reabertura: 02/03/2020 10:00:00. Motivo: Análise de Proposta de Preços.
Reativado 02/03/2020 10:09:03
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio 02/03/2020 10:10:38 Pregoeiro Anterior: 15633943830-KAROLINE DA SILVA CAMPOS . Pregoeiro Atual: 17626123808-GIVANILDO MATIAS DE LIMA . 

Justificativa: Questões administrativas.
Suspensão Administrativa 02/03/2020 18:20:00 Previsão de Reabertura: 03/03/2020 10:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 03/03/2020 10:07:36
Suspensão Administrativa 03/03/2020 17:30:00 Previsão de Reabertura: 04/03/2020 10:30:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 04/03/2020 10:35:16
Suspensão Administrativa 04/03/2020 11:42:00 Previsão de Reabertura: 05/03/2020 10:30:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 05/03/2020 10:32:54
Suspensão Administrativa 06/03/2020 15:10:00 Previsão de Reabertura: 09/03/2020 14:00:00. Motivo: Análise de proposta de preço e documentação de habilitação.
Reativado 09/03/2020 14:07:18
Suspensão Administrativa 09/03/2020 15:27:00 Previsão de Reabertura: 10/03/2020 15:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 10/03/2020 15:09:25
Suspensão Administrativa 10/03/2020 15:20:00 Previsão de Reabertura: 11/03/2020 15:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 11/03/2020 15:07:51
Suspensão Administrativa 11/03/2020 17:08:00 Previsão de Reabertura: 12/03/2020 15:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 12/03/2020 15:03:28
Suspensão Administrativa 12/03/2020 17:56:00 Previsão de Reabertura: 13/03/2020 15:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 13/03/2020 15:16:06
Suspensão Administrativa 13/03/2020 18:20:00 Previsão de Reabertura: 16/03/2020 15:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 16/03/2020 15:07:21
Suspensão Administrativa 16/03/2020 15:27:00 Previsão de Reabertura: 17/03/2020 15:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 17/03/2020 15:06:25
Suspensão Administrativa 17/03/2020 16:05:00 Previsão de Reabertura: 17/03/2020 15:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 18/03/2020 15:04:10
Suspensão Administrativa 18/03/2020 17:29:00 Previsão de Reabertura: 20/03/2020 15:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Reativado 20/03/2020 15:03:09
Suspensão Administrativa 20/03/2020 18:21:00 Previsão de Reabertura: 27/03/2020 15:00:00. Motivo: Questões administrativas.
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio 27/03/2020 14:51:31 Pregoeiro Anterior: 17626123808-GIVANILDO MATIAS DE LIMA . Pregoeiro Atual: 15633943830-KAROLINE DA SILVA CAMPOS . 

Justificativa: Questões Administrativas
Reativado 27/03/2020 15:06:30
Suspensão Administrativa 27/03/2020 15:14:00 Previsão de Reabertura: 02/04/2020 15:00:00. Motivo: Entrega de documentação e análise.
Reativado 02/04/2020 14:19:46
Suspensão Administrativa 02/04/2020 15:15:00 Previsão de Reabertura: 06/04/2020 15:00:00. Motivo: Análise da documentação técnica e laudos.
Reativado 06/04/2020 15:11:37
Suspensão Administrativa 06/04/2020 15:16:00 Previsão de Reabertura: 07/04/2020 10:00:00. Motivo: Análise de documentação técnica.
Reativado 07/04/2020 10:12:35
Abertura de Prazo 07/04/2020 10:35:54 Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo 07/04/2020 10:36:47 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/04/2020 às 10:57:00.

Data limite para registro de recurso: 13/04/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 16/04/2020.
Data limite para registro de decisão: 27/04/2020.
Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. 

Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:18 horas do dia 07 de abril de 2020, cuja ata 
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


