
Pregão Eletrônico

987565.1312020 .12882 .4776 .1074924

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00131/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 11 de dezembro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 107/2020 de 23/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17
de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 678, para realizar os procedimentos
relativos ao Pregão nº 00131/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇO para gêneros
alimentícios perecíveis para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que serão utilizados no atendimento às unidades
educacionais da rede municipal de ensino. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital,
divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances
ofertados.

Item: 1
Descrição: FRUTA SECA
Descrição Complementar: LOTE 01 - FRUTAS Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota
Paraná - Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo Nota Paraná MENOR PREÇO, será realizada
pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local, indicando a
média de preços obtidos, valor este que será a base para a aplicação do desconto proposto. RELAÇÃO DETALHADA DOS ITENS NO
ANEXO I-A DO EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 300.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: CLAUDIO AGOSTINETTO, pelo melhor lance de 27,0000 % (valor com desconto: R$ 219.000,0000) e a
quantidade de 1 Unidade .

Item: 2
Descrição: SEMENTE
Descrição Complementar: LOTE 02 - HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS Percentual de desconto para produtos descritos no Aplicativo
Menor Preço Nota Paraná - Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo Nota Paraná MENOR PREÇO,
será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local,
indicando a média de preços obtidos, valor este que será a base para a aplicação do desconto proposto. RELAÇÃO DETALHADA DOS
ITENS NO ANEXO I-A DO EDITAL
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 300.000,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: 0,50 %

Aceito para: CANEI & CANEI LTDA, pelo melhor lance de 30,0000 % (valor com desconto: R$ 210.000,0000) e a quantidade
de 1 Unidade .

Histórico
Item: 1 - FRUTA SECA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Desconto Valor com

Desconto
Data/Hora
Registro

81.088.130/0001-20 COMERCIO DE FRUTAS
MANGA ROSA LTDA

Sim Sim 1 5,0000 % R$ 285.000,0000 11/12/2020
08:09:07

Marca: DIVERSAS 
Fabricante: DIVERSAS 
Modelo / Versão: FRUTAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FRUTAS 
Porte da empresa: ME/EPP

27.787.054/0001-03 CASA DA LIMPEZA CRISTO
REI EIRELI

Sim Sim 1 1,0000 % R$ 297.000,0000 30/11/2020
07:41:57

Marca: CASA DA LIMPEZA 
Fabricante: CASA DA LIMPEZA 
Modelo / Versão: CASA DA LIMPEZA 



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 01 - FRUTAS Percentual de desconto para produtos descritos no
Aplicativo Menor Preço Nota Paraná - Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo Nota
Paraná MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros estabelecimentos
e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor este que será a base para a aplicação do
desconto proposto. RELAÇÃO DETALHADA DOS ITENS NO ANEXO I-A DO EDITAL MARCAS REAL REAL REAL REAL REAL
REAL REAL REAL REAL MATANA REAL REAL 
Porte da empresa: ME/EPP

73.751.257/0001-59 CLAUDIO AGOSTINETTO Sim Sim 1 1,0000 % R$ 297.000,0000 07/12/2020
08:42:45

Marca: SONY FRUTAS 
Fabricante: SONY FRUTAS 
Modelo / Versão: SONY FRUTAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 01 - FRUTAS Percentual de desconto para produtos descritos no
Aplicativo Menor Preço Nota Paraná - Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo Nota
Paraná MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros estabelecimentos
e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor este que será a base para a aplicação do
desconto proposto. RELAÇÃO DETALHADA DOS ITENS NO ANEXO I-A DO EDITAL 
Porte da empresa: ME/EPP

01.399.207/0001-43 CANEI & CANEI LTDA Sim Sim 1 1,0000 % R$ 297.000,0000 10/12/2020
08:43:33

Marca: CANEI 
Fabricante: CANEI 
Modelo / Versão: CANEI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABACAXI PEROLA, fruto de tamanho médio, de primeira, firmes e íntegros
fresco, com maturação adequada com polpa intacta, com coloração e tamanho uniformes, acondicionado de forma a
evitar danos físicos sem rachaduras ou cortes/ rupturas na casca, sem manchas, machucaduras, bolores ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos
aderidos a superfície externa (enviar amostra). AMEIXA NACIONAL, fresca, limpa, cada ameixa deverá ter peso entre 70
e 90 gr, entrega em embalagens de 3 kg. com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes, sem
rachaduras ou cortes na casca, sem manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. (enviar amostra) BANANA TIPO CATURRA de primeira qualidade, cada banana deverá apresentar
14 a 18 cm de comprimento entrega em embalagem de 2 a 3 kg, com grau de maturação tal que lhes permita suportar
transporte, manipulação e conservação adequada para consumo mediato e imeditato, com cor e conformação uniformes,
sem manchas, machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade(enviar amostra) CAQUI CHOCOLATE FRESCO, limpo, cada caqui deverá ter peso entre 100e 120 gr, em
embalagens de 2 a 3 kg. com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes, sem rachaduras ou cortes na
casca, sem manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.(enviar
amostra) MAÇÃ FUGI OU GALA, fresca, limpa, cada maçã deverá ter peso entre 100e 120 gr, em embalagens de 2 a 3
kg. com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes, sem rachaduras ou cortes na casca, sem manchas,
machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. (enviar amostra).MAMÃO
FORMOSA COMUM, com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte, manipulação e conservação
adequada para consumo mediato e imediato. tamanho médio, apresentando cor, tamanho e com formação uniformes,
livre de machucaduras, bolores, sujidades ferrugem ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade
(enviar amostra). MANGA TOMMY, de primeira qualidade, frescas e sâs, no ponto de maturação adequado para o
consumo. intactas, com todas as partes comestíveis aproveitaveis, cor e sabor característicos, não deverão estar
danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização. isento de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de
sujidades, parasitas e larvas. (enviar amostra) MELANCIA, de primeira qualidade, fresca e sâ. no ponto de maturação
adequado para o consumo. intactas, com todas as partes comestíveis aproveitaveis, cor e sabor caracteristicos. não
deverão estar danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização. isento de pontos amarelados ou
apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas. (enviar amostra) MELÃO AMARELO de primeira qualidade, frescos e
sâs. no ponto de maturação adequado para o consumo. intactas, com todas as partes comestíveis aproveitaveis, cor e
sabor caracteristicos. não deverão estar danificados por lesões que afetem sua aparência e utilização a casca deve ser
firme, sem rachaduras e de cor brilhante. isento de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e
larvas. (enviar amostra). MORANGO IN NATURA, limpo em perfeito estado de conservação, sendo íntegros e firmes de
tamanho médio, embalagem limpa e íntegra, rotulagem com identificação de acordo com a Resolução 748/2014. (enviar
amostra). PÊRA, fresca, limpa, cada perâ deverá ter peso entre 100e 120 gr, em embalagens de 2 a 3 kg. com polpa
intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes, sem rachaduras ou cortes na casca, sem manchas, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. (enviar amostra PÊSSEGO DO TIPO AURORA,
frescos e sãos. no ponto de maturaçao adequado para o consumo. intactos, com todas as partes comestiveis
aproveitáveis, cor e sabor caracteristicos. não deverao estar danificados por lesao que afetem sua aparência e utilização.
isento de pontos amarelados ou apodrecidos, livre de sujidades, parasitas e larvas (enviar amostra). 
Porte da empresa: ME/EPP

38.280.242/0001-59 COMERCIAL BEPETO
EIRELI

Sim Sim 1 1,0000 % R$ 297.000,0000 10/12/2020
22:01:01

Marca: FRUTAS 
Fabricante: in natura 
Modelo / Versão: in natura 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 01 - FRUTAS Percentual de desconto para produtos descritos no
Aplicativo Menor Preço Nota Paraná - Na ausência de registro de preço praticado pela contratada no Aplicativo Nota
Paraná MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros estabelecimentos
e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor este que será a base para a aplicação do
desconto proposto. RELAÇÃO DETALHADA DOS ITENS NO ANEXO I-A DO EDITAL 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
1,0000 % R$ 297.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:00:35:597
1,0000 % R$ 297.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:00:35:597
1,0000 % R$ 297.000,0000 38.280.242/0001-59 11/12/2020 09:00:35:597
1,0000 % R$ 297.000,0000 27.787.054/0001-03 11/12/2020 09:00:35:597



5,0000 % R$ 285.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:00:35:597
6,0000 % R$ 282.000,0000 38.280.242/0001-59 11/12/2020 09:04:11:167
2,0000 % R$ 294.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:04:12:540
7,0000 % R$ 279.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:04:27:660
8,0000 % R$ 276.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:04:49:500
9,0000 % R$ 273.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:05:09:243
10,0000 % R$ 270.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:05:30:627
11,0000 % R$ 267.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:05:39:397
12,0000 % R$ 264.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:06:59:827
13,0000 % R$ 261.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:07:09:060
14,0000 % R$ 258.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:07:29:310
15,0000 % R$ 255.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:07:37:450
16,0000 % R$ 252.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:08:14:823
17,0000 % R$ 249.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:08:23:800
18,0000 % R$ 246.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:10:23:093
19,0000 % R$ 243.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:10:39:807
20,0000 % R$ 240.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:11:16:060
21,0000 % R$ 237.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:11:23:340
22,0000 % R$ 234.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:11:41:707
23,0000 % R$ 231.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:11:52:927
24,0000 % R$ 228.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:13:37:433
25,0000 % R$ 225.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:13:48:360
25,5000 % R$ 223.500,0000 38.280.242/0001-59 11/12/2020 09:15:00:183
26,0000 % R$ 222.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:15:10:063
26,5000 % R$ 220.500,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:15:52:080
27,0000 % R$ 219.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:16:37:423
30,0000 % R$ 210.000,0000 38.280.242/0001-59 11/12/2020 09:18:23:557
2,0000 % R$ 294.000,0000 27.787.054/0001-03 11/12/2020 09:18:49:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 11/12/2020
09:02:43 Item Aberto.

Encerrado 11/12/2020
09:20:49 Item encerrado.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/12/2020
09:40:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL BEPETO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.280.242/0001-
59.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/12/2020
11:06:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL BEPETO EIRELI, CNPJ/CPF:
38.280.242/0001-59.

Recusa 11/12/2020
13:16:02

Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL BEPETO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.280.242/0001-59, pelo
melhor lance de 30,0000%. Motivo: não apresentou o documento exigência do item 10.6.2 Prova de
inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal exigidos em edital, sendo que a pregoeira
realizou consulta junto ao SICAF e a mesma não se encontra no SICAF.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

11/12/2020
13:39:14 Convocado para envio de anexo o fornecedor CLAUDIO AGOSTINETTO, CNPJ/CPF: 73.751.257/0001-59.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

11/12/2020
13:57:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CLAUDIO AGOSTINETTO, CNPJ/CPF:
73.751.257/0001-59.

Aceite 11/12/2020
15:01:03

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CLAUDIO AGOSTINETTO, CNPJ/CPF: 73.751.257/0001-59, pelo
melhor lance de 27,0000%.

Habilitado 18/12/2020
09:36:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CLAUDIO AGOSTINETTO - CNPJ/CPF: 73.751.257/0001-
59

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - SEMENTE



Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Desconto Valor com

Desconto
Data/Hora
Registro

81.088.130/0001-20 COMERCIO DE FRUTAS
MANGA ROSA LTDA

Sim Sim 1 5,0000 % R$ 285.000,0000 11/12/2020
08:09:07

Marca: DIVERSAS 
Fabricante: DIVERSAS 
Modelo / Versão: HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS 
Porte da empresa: ME/EPP

27.787.054/0001-03 CASA DA LIMPEZA CRISTO
REI EIRELI

Sim Sim 1 1,0000 % R$ 297.000,0000 30/11/2020
07:41:57

Marca: CASA DA LIMPEZA 
Fabricante: CASA DA LIMPEZA 
Modelo / Versão: CASA DA LIMPEZA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 02 - HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS Percentual de desconto para
produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná - Na ausência de registro de preço praticado pela contratada
no Aplicativo Nota Paraná MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros
estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor este que será a base
para a aplicação do desconto proposto. RELAÇÃO DETALHADA DOS ITENS NO ANEXO I-A DO EDITAL MARCAS REAL
HORN REAL REAL MATANA REAL HORN REAL REAL HORN REAL REAL REAL 
Porte da empresa: ME/EPP

73.751.257/0001-59 CLAUDIO AGOSTINETTO Sim Sim 1 1,0000 % R$ 297.000,0000 07/12/2020
08:42:45

Marca: SONY FRUTAS 
Fabricante: SONY FRUTAS 
Modelo / Versão: SONY FRUTAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 02 - HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS Percentual de desconto para
produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná - Na ausência de registro de preço praticado pela contratada
no Aplicativo Nota Paraná MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros
estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor este que será a base
para a aplic 
Porte da empresa: ME/EPP

01.399.207/0001-43 CANEI & CANEI LTDA Sim Sim 1 1,0000 % R$ 297.000,0000 10/12/2020
08:43:33

Marca: CANEI 
Fabricante: CANEI 
Modelo / Versão: CANEI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ABOBRINHA em perfeito estado de conservação, sem aspectos de
podridão, ferimento, deformação grave. de boa qualidade - sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e
conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvida, cor, aroma e sabor próprios da espécie ALFACE CRESPA de
primeira qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, com coloração e tamanho
uniforme, típicos da variedade, ausência de sujidades, parasitas e larvas. ALHO de primeira qualidade, fresco, com
bulbos de no mínimo 4 cm diâmetro transversal e cada bulbo contendo entre 8 a 20 dentes. bulbo inteiro e são, sem
brotos, sem grão chochos, ardidos, manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade.
BATATA INGLESA lavada ou escovada, sã, com coloração uniforme de primeira qualidade, com diâmetro transversal
mínimo de 5 cm, em embalagens de 2 a 3 kg. sem brotos, rachaduras, cortes na casca, manchas, machucaduras,
bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência ou qualidade. isenta de umidade externa anormal. de
colheita recente. MANDIOQUINHA em perfeito estado de conservação, sem aspectos de podridão, ferimento, deformação
grave. de boa qualidade - sem defeitos sérios, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, cor, aroma e sabor próprios da espécie. BETERRABA de primeira qualidade, tamanho médio, perfeito
estado dedesenvolvimento do aroma, cor e sabor próprios da variedade e especie e grau de evolução e tamanho que lhe
permita suportar manipulação intáctas, o transporte e a conservação em 06condições adequadas para o consumo, com
ausencia de sujidades parasitos e larvas aderentes á superficie externa. BRÓCOLIS em perfeito estado de conservação,
sem aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. de boa qualidade - sem defeitos sérios, apresentando
tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvido, cor, aroma e sabor próprios da espécie. CEBOLA
DE CABEÇA BRANCA, bulbo de tamanho médio, firmes, com coloração e tamanhos uniformes típicos da variedade, com
casca lisa, sem brotos, bolores, ferrugem, rachaduras ou outros defeitos que possam alterar sua aparencia e qualidade.
de primeira qualidade, nacional ou importada. CENOURA sem folhas de primeira qualidade, limpa inteira raízes de 14 a
20 cm, em embalagens de 2 a 3 kg. lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes, sem brotos,
rachaduras ou cortes na casca, sem manchasm machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua
aparência e qualidade. isenta de umidade externa anormal. de colheita recente. COUVE FLOR em perfeito estado de
conservação, sem aspectos de podridão, ferimento, deformação grave. de boa qualidade - sem defeitos sérios,
apresentando tamanho, cor e conformação uniforme, devendo ser bem desenvolvido, cor, aroma e sabor próprios da
espécie. REPOLHO ROXO de primeira qualidade, fresco, inteiro, em embalagens de2 a 3 kg apresentando cor, tamanho e
conformação uniformes. livre de machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros dedefeitos que possam alterar
sua aparência e qualidade. REPOLHO VERDE de primeira qualidade, fresco, inteiro, em embalagens de 2 a 3 kg
apresentando cor, tamanho e conformação uniformes. livre de machucaduras, bolores, sujidades, ferrugem ou outros
defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. TOMATE tipo especial, oblongo ou redondo , com diâmetro
mínimo de 6 cm em embalagens de 2 a 3 kg. com grau de maturação tal que lhes permita suportar transporte,
manipulação e conservação adequada para conumo mediato e imediato. apresentando cor, tamanho e conformação
uniformes. livre de machucaduras, bolores, sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. 
Porte da empresa: ME/EPP

38.280.242/0001-59 COMERCIAL BEPETO
EIRELI

Sim Sim 1 1,0000 % R$ 297.000,0000 10/12/2020
22:01:01

Marca: HORTALIÇ/LEGUMINOSAS 
Fabricante: in natura 
Modelo / Versão: in natura 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LOTE 02 - HORTALIÇAS/ LEGUMINOSAS Percentual de desconto para



produtos descritos no Aplicativo Menor Preço Nota Paraná - Na ausência de registro de preço praticado pela contratada
no Aplicativo Nota Paraná MENOR PREÇO, será realizada pesquisa no próprio aplicativo de preços praticados por outros
estabelecimentos e/ou orçamentos no comércio local, indicando a média de preços obtidos, valor este que será a base
para a aplicação do desconto proposto. RELAÇÃO DETALHADA DOS ITENS NO ANEXO I-A DO EDITAL 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto Valor com Desconto CNPJ/CPF Data/Hora Registro
1,0000 % R$ 297.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:00:35:597
1,0000 % R$ 297.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:00:35:597
1,0000 % R$ 297.000,0000 38.280.242/0001-59 11/12/2020 09:00:35:597
1,0000 % R$ 297.000,0000 27.787.054/0001-03 11/12/2020 09:00:35:597
5,0000 % R$ 285.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:00:35:597
6,0000 % R$ 282.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:06:42:360
7,0000 % R$ 279.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:07:11:497
8,0000 % R$ 276.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:07:19:170
9,0000 % R$ 273.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:07:37:453
10,0000 % R$ 270.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:07:45:840
11,0000 % R$ 267.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:08:32:433
12,0000 % R$ 264.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:08:38:160
13,0000 % R$ 261.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:09:04:197
14,0000 % R$ 258.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:09:11:513
15,0000 % R$ 255.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:09:43:797
16,0000 % R$ 252.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:09:52:657
17,0000 % R$ 249.000,0000 81.088.130/0001-20 11/12/2020 09:10:39:473
18,0000 % R$ 246.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:10:47:680
20,0000 % R$ 240.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:11:02:037
21,0000 % R$ 237.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:11:09:360
21,5000 % R$ 235.500,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:16:02:283
22,0000 % R$ 234.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:16:19:763
22,5000 % R$ 232.500,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:17:06:420
23,0000 % R$ 231.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:17:17:100
24,0000 % R$ 228.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:17:57:527
25,0000 % R$ 225.000,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:18:08:350
2,0000 % R$ 294.000,0000 27.787.054/0001-03 11/12/2020 09:18:58:453
26,0000 % R$ 222.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:20:20:043
26,5000 % R$ 220.500,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:20:37:500
20,0000 % R$ 240.000,0000 27.787.054/0001-03 11/12/2020 09:20:45:733
27,0000 % R$ 219.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:21:39:600
27,5000 % R$ 217.500,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:21:51:393
28,0000 % R$ 216.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:22:41:787
28,5000 % R$ 214.500,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:22:55:033
29,0000 % R$ 213.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:23:05:723
29,5000 % R$ 211.500,0000 73.751.257/0001-59 11/12/2020 09:23:20:583
30,0000 % R$ 210.000,0000 01.399.207/0001-43 11/12/2020 09:24:20:497

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 11/12/2020
09:06:30 Item Aberto.

Encerrado 11/12/2020
09:26:20 Item encerrado.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

11/12/2020
09:42:12

Convocado para envio de anexo o fornecedor CANEI & CANEI LTDA, CNPJ/CPF:
01.399.207/0001-43.

Encerramento do prazo de
Convocação - Anexo

11/12/2020
11:30:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CANEI & CANEI LTDA,
CNPJ/CPF: 01.399.207/0001-43.

Aceite 11/12/2020
13:21:59

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CANEI & CANEI LTDA, CNPJ/CPF:
01.399.207/0001-43, pelo melhor lance de 30,0000%.

Habilitado 18/12/2020
09:36:53

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CANEI & CANEI LTDA - CNPJ/CPF:
01.399.207/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item



 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 11/12/2020
09:01:30

Prezados licitantes, bom dia

Pregoeiro 11/12/2020
09:01:34

Estamos iniciando a Sessão de Abertura do Pregão Eletrônico nº 131/2020. Alguns avisos
importantes:

Pregoeiro 11/12/2020
09:01:41

O modo de disputa será o modo “ABERTO”, em que os licitantes deverão apresentar lances
públicos e sucessivos, com prorrogações.

Pregoeiro 11/12/2020
09:01:51

Importante salientar que nos preços cotados na proposta deverão estar inclusos todos os
valores incidentes, tais como taxas, impostos, contribuições, fretes e carretos, inclusive o
ICMS, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Francisco

Beltrão.
Pregoeiro 11/12/2020

09:01:52
Compete ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico, sendo responsável

pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
convocação/mensagem enviada, solicitada ou emitida pelo Sistema e Pregoeiro ou de sua

desconexão.
Pregoeiro 11/12/2020

09:01:56
Dessa maneira, solicito que tenham seriedade nas informações postadas, a fim de que não

tenhamos prejuízos e muito menos problemas jurídicos com este certame. Informo que
sempre comunico pelo CHAT, dentro de cada sessão, a data e o horário das sessões

conseguintes.
Pregoeiro 11/12/2020

09:02:01
Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração

Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais os quais regem o
certame. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação

sem tê-las, pode acarretar proposta de SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
Pregoeiro 11/12/2020

09:02:04
Os pedidos de desclassificação de propostas somente serão aceitos se, verificado por este

pregoeiro, a argumentação for coerente e embasada da solicitação. Peço então que estejam
atentos para o lançamento dos valores.

Pregoeiro 11/12/2020
09:02:13

Informo que, para evitarmos problemas com abertura de processo de administrativo de
apuração de irregularidades, solicito que levem a sério os valores ofertados, uma vez que não

será permitida a solicitação de desclassificação de propostas sem a devida argumentação.
Pregoeiro 11/12/2020

09:02:16
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão,

especialmente quanto à documentação de habilitação, que de acordo com Art. 26 do Decreto
nº 10.024/19, não é mais possível inserir documentos. Bem como, quanto a proposta

ajustada ao lance final deve ser inserida no sistema COMPRASNET após solicitação pela
pregoeira.

Pregoeiro 11/12/2020
09:02:21

Enquanto os senhores lêem os avisos postados, farei a conferência das propostas inseridas
no Sistema. Aguardem

Pregoeiro 11/12/2020
09:02:43

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 11/12/2020
09:06:30

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 11/12/2020
09:06:57

Prezados, lembrem que o registro de preços é para 12 meses, sem reajuste.

Pregoeiro 11/12/2020
09:12:26

Prezados, lembrem que o registro de preços é para 12 meses, sem reajuste.

Sistema 11/12/2020
09:20:49

O item 1 está encerrado.

Sistema 11/12/2020
09:26:20

O item 2 está encerrado.

Sistema 11/12/2020
09:26:20

Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor
acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".

Pregoeiro 11/12/2020
09:30:48

Senhores licitantes, informo que iniciarei a verificação das propostas inicias.

Pregoeiro 11/12/2020
09:31:09

Na sequência, realizarei a negociação de preços, em atendimento ao art. 38 do decreto nº
10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº 251/2020.

Pregoeiro 11/12/2020
09:37:37

Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/19 e art. 37 do decreto municipal nº
251/20, o qual dispõe da obrigatoriedade de negociação, e para fins de obtenção da proposta
mais vantajosa para a Administração Pública, estarei solicitando via CHAT, desconto nos itens

inicialmente ganhos.
Pregoeiro 11/12/2020

09:37:40
O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de ausência desta, entende-se que o

licitante não possui o interesse em negociar.
Pregoeiro 11/12/2020

09:38:18
Para COMERCIAL BEPETO EIRELI - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens? ou

seja, maior desconto no GRUPO 1?
38.280.242/0001-

59
11/12/2020
09:40:00

Bom dia, este é meu lance final. Os itens variam bastante de preços durante o ano.

Pregoeiro 11/12/2020
09:40:36

Para COMERCIAL BEPETO EIRELI - Ok, obrigada pelo retorno. Solicito a proposta reajusta de
acordo com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do



edital, contendo em uma única proposta todos os itens ganhos
Sistema 11/12/2020

09:40:39
Senhor fornecedor COMERCIAL BEPETO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.280.242/0001-59, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 11/12/2020

09:40:49
Para CANEI & CANEI LTDA - Sr. licitante, é possível redução no valor final dos itens? ou seja,

maior desconto no GRUPO 2?
01.399.207/0001-

43
11/12/2020
09:41:38

NÃO SERA POSSIVEL DAR MAIS DESCONTO. OBRIGADA

Pregoeiro 11/12/2020
09:42:03

Para CANEI & CANEI LTDA - Ok, obrigada pelo retorno. Solicito a proposta reajusta de acordo
com o último lance, com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital,

contendo em uma única proposta todos os itens ganhos
Sistema 11/12/2020

09:42:12
Senhor fornecedor CANEI & CANEI LTDA, CNPJ/CPF: 01.399.207/0001-43, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 11/12/2020

09:43:14
Senhores, lembrem-se que na proposta final deverá constar o SALDO fixo para utilização de

12 meses, e o valor do desconto final por lote, bem como, a relação dos itens, conforme
ANEXO II do edital

Pregoeiro 11/12/2020
09:44:20

As entregas são PONTO A PONTO de acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de
Educação, bem como, o valor unitário dos produtos é calculado de acordo com o item 2.1 do

ANEXO I do edital.
Pregoeiro 11/12/2020

09:44:39
Sendo aplicado o desconto cedido pelos licitantes na sessão, sem possibilidade de reajuste.

Pregoeiro 11/12/2020
09:45:23

Iniciarei a análise dos documentos de habilitação e aqueles constantes no SICAF. Nova
comunicação da Pregoeira será feita dia 11/12/2020 às 12:00 horas, no chat da Plataforma

COMPRASNET
Sistema 11/12/2020

11:06:21
Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL BEPETO EIRELI, CNPJ/CPF: 38.280.242/0001-59,

enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema 11/12/2020

11:30:18
Senhor Pregoeiro, o fornecedor CANEI & CANEI LTDA, CNPJ/CPF: 01.399.207/0001-43,

enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 11/12/2020

13:08:30
Prezados, boa tarde. Informo que foram recebidas as propostas das empresas COMERCIAL

BEPETO EIRELI e CANEI & CANEI LTDA de acordo com o solicitado.
Pregoeiro 11/12/2020

13:09:35
Primeiramente, cumpre salientar que a Pregoeira, de modo a privilegiar o interesse público

desta Administração, o princípio da competitividade e de modo a não incorrer em excesso de
formalismo, e sim cumprimento ao instrumento convocatório. Analisou-se, o mérito de cada

documentação enviada, e aqueles constantes no SICAF
Pregoeiro 11/12/2020

13:09:49
Sendo que a empresa COMERCIAL BEPETO EIRELI não apresentou o documento exigência do

item 10.6.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal exigidos
em edital, sendo que a pregoeira realizou consulta junto ao SICAF e a mesma não se

encontra no SICAF.
Pregoeiro 11/12/2020

13:10:51
Quanto a documentação apresentada pela licitante CANEI & CANEI LTDA comprovam o

atendimento das exigências fixadas no Edital
Pregoeiro 11/12/2020

13:15:37
Haja vista que a empresa COMERCIAL BEPETO EIRELI não cumpriu com as exigência do

edital no GRUPO 01, conforme item 10.11: O não atendimento das exigências constantes do
item 10 do Edital implicará a inabilitação do licitante. Sendo assim, convocado o licitante

subsequente melhor classificado de acordo com a ordem de classificação.
Pregoeiro 11/12/2020

13:16:46
Para CLAUDIO AGOSTINETTO - Sr. licitante, haja vista a inabilitação do primeiro colocado no

GRUPO 1, é possível a redução do seu valor final no GRUPO 02?
Pregoeiro 11/12/2020

13:17:39
Para CLAUDIO AGOSTINETTO - O prazo para resposta será de 5 minutos, em caso de

ausência desta, entende-se que o licitante não possui o interesse em negociar.
73.751.257/0001-

59
11/12/2020
13:38:42

dou 27 % de desconto no lote 1

Pregoeiro 11/12/2020
13:38:55

Para CLAUDIO AGOSTINETTO - Solicito a proposta reajusta de acordo com o último lance,
com o prazo de envio de 02 (duas) horas, conforme item 11.1 do edital, contendo em uma

única proposta todos os itens ganhos.
Sistema 11/12/2020

13:39:14
Senhor fornecedor CLAUDIO AGOSTINETTO, CNPJ/CPF: 73.751.257/0001-59, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 1.
73.751.257/0001-

59
11/12/2020
13:44:22

JA VOU ENVIAR O ANEXO 1

Sistema 11/12/2020
13:57:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CLAUDIO AGOSTINETTO, CNPJ/CPF: 73.751.257/0001-59,
enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 11/12/2020
14:56:36

Senhores, em atendimento ao item 12 do edital, solicitamos AMOSTRA dos itens ganhos.
Sendo que a amostra tem o prazo de 5 dias úteis, conforme item 12.1.

Pregoeiro 11/12/2020
15:00:06

Deverá ser encaminhada diretamente no Departamento responsável, sendo na Secretaria
Municipal de Educação - Merenda escolar. Localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos,
1000 – CEP 85601-030, município de Francisco Beltrão - PR. Telefone para contato: (46)

3520-2153, com Joelen, Aline ou Andreia
Pregoeiro 11/12/2020

15:00:52
Nova comunicação da Pregoeira será feita dia 18/12/2020 às 09:00 horas, no chat da

Plataforma COMPRASNET, momento o qual informarei aos presentes sobre as amostras.
Pregoeiro 18/12/2020

09:25:03
Prezados, bom dia. Estamos reabrindo a sessão pública referente ao pregão eletrônico nº
131/2020, para comunicar a todos a respeito das amostras das empresas CANEI & CANEI

LTDA e CLAUDIO AGOSTINETTO
Pregoeiro 18/12/2020 Informo que foram recebidas e avaliadas pela equipe técnica responsável pela Merenda



09:25:51 Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, a qual ao analisar, constatou pela APROVAÇÃO
das amostras das empresas CANEI & CANEI LTDA e CLAUDIO AGOSTINETTO

Pregoeiro 18/12/2020
09:29:56

O parecer técnico de análise poderá ser consultado na íntegra no endereço:
http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br/licitacoes/pregao-eletronico-no-131-2020/

Pregoeiro 18/12/2020
09:30:31

Conforme já informado, a análise da documentação, proposta ajustada e amostras das
proponentes provisoriamente declaradas vencedoras do certame foi finalizada, e, verificou-se

que as empresas enviaram toda a documentação, conforme solicita o edital.
Pregoeiro 18/12/2020

09:32:19
Portanto, às 09:00 horas de hoje – dia 18/12/2020 – será realizada a HABILITAÇÃO das

proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso
haja, deve ser motivada conforme a legalidade.

Pregoeiro 18/12/2020
09:32:48

Portanto, às 09:35 horas de hoje – dia 18/12/2020 – será realizada a HABILITAÇÃO das
proponentes, e em ato contínuo será aberto o prazo para intenção de recurso, a qual, caso

haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Pregoeiro 18/12/2020

09:33:01
O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO PERMANECERÁ ABERTO ATÉ AS

10:35 HORAS de hoje – dia 18/12/2020.
Pregoeiro 18/12/2020

09:35:25
A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer,

importará na decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada a adjudicar o objeto a
Licitante declarada vencedora.

Pregoeiro 18/12/2020
09:36:42

Demais informações poderão ser obtidas via e-mail: nadia@franciscobeltrao.com.br, telefone:
(46) 3520-2103 / 3520-2107 – Pregoeira Nádia Ap. Dall Agnol

Sistema 18/12/2020
09:36:53

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 18/12/2020
09:40:17

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 18/12/2020 às 10:35:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

11/12/2020
15:02:00

Previsão de Reabertura: 18/12/2020 09:00:00.  Motivo: Suspensão do processo para recebimento
e análise das amostras, em atendimento ao item 12 do edital. Retorno para o dia 18/12/2020, às
09h00min.

Reativado 18/12/2020
09:21:52

Abertura de Prazo 18/12/2020
09:36:53 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

18/12/2020
09:40:17 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 18/12/2020 às 10:35:00.

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 10:47 horas do dia 18 de dezembro de 2020, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NADIA APARECIDA DALL AGNOL 
Pregoeiro Oficial

SAMANTHA MARQUES PECOITS
Equipe de Apoio

Voltar   
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