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Pregão Eletrônico

450107.12019 .6657 .4832 .549568

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

  
Ata de Realização do Pregão Eletrônico 

 Nº 00001/2019 (SRP) 
  

Às 09:30 horas do dia 13 de maio de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 18/2019 de 26/02/2019, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo
nº 05000006354/2018, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2019. Objeto: Objeto: Pregão
Eletrônico - Registro de Preço para futura aquisição de ração canina superpremium para os cães da Diretoria de
Penitenciária de Operações Especiais da Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, visando atender
demanda do Sistema Penitenciário do Distrito Federal e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal..
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: RAÇÃO ANIMAL
Descrição Complementar: Ração canina superpremium para cães adultos de grande porte físico, com alta atividade,
devendo conter em sua composição básica: Arroz quebrado, farinha de víscera de aves, proteína isolada de suíno,
gordura de frango, gordura animal estabilizada, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, óleo vegetal, zeolita,
hidrocloreto de glucosamina, sulfato de condroitina, cloreto de sódio, cloreto de potássio, milho integral moído, levedura
de seca de cerveja, ovo desidratado, taurina, premix vitamínico, premix mineral, premix micromineral transquelatado,
metionina, lisina, casca de psyllium, fruto oligossacarídeos, manano oligossacarídeos, L-carnitina, aditivo
palatabilizante, aditivo antioxidante (BHA); - Não deve conter corantes ou aromatizantes artificiais, antibióticos,
antifúngicos, ou eventuais substitutivos em sua composição básica. Não deve conter leite de vaca; - Deve apresentar os
seguintes níveis de garantia por quilograma de produto: Umidade (Max) 100g/kg (10%), Proteína bruta (min) 260g/kg
(26%), Extrato etéreo (min) 160g/kg (16%), Matéria fibrosa (Max) 25g/kg (2,5%), Matéria mineral (Max) 58 g/kg
(5,8%), Cálcio (Max) 10g/kg (1,0%) e (min) 7500mg/kg (0,75%),... Demais especific
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 44 Unidade de fornecimento: EMBALAGEM
Valor estimado: R$ 282,6000 Situação: Aceito e Habilitado
 
Aceito para: AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 220,0000 e a quantidade de
44 EMBALAGEM .
 

Histórico
Item: 1 - RAÇÃO ANIMAL

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
 ME/EPP

Declaração 
 ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
16.370.334/0001-97 W3 NEGOCIOS E

EMPREENDIMENTOS
- EIRELI

Sim Sim 44 R$ 200,0000 R$ 8.800,0000 13/05/2019
09:12:30

Marca: ZUPPY PREMIUM 
 Fabricante: ZUPPY 

 Modelo / Versão: PREMIUM ESPECIAL 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPOSIÇÃO: Farinha de vísceras de aves (15%), quirera de arroz

(5%), farinha de carne, milho* integral moído, glúten de milho* 60%, sorgo, farelo de soja**, farinha de sangue,
glúten de milho* 21%, levedura seca de cana, óleo de frango, hidrolisado de fígado, semente de linhaça, sacarose,
cloreto de sódio (sal comum), ervilha, espinafre, cenoura, beterraba, palatabilizante em pó, hexametafosfato de
sódio, extrato de yucca, probiótico, sulfato de condroitina, sulfato de glucosamina, propionato de cálcio, hidróxido
de tolueno butilado (BHT), ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, cloreto de colina, iodato de cálcio, niacina,
piridoxina, riboflavina, selenito de sódio, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco,
sulfato ferroso, tiamina, vitamina A, vitamina B12, vitamina D3, vitamina E, vitamina K.

07.764.000/0001-07 AUTARQUIA
COMERCIO E
SAUDE ANIMAL
LTDA

Sim Sim 44 R$ 282,0000 R$ 12.408,0000 08/05/2019
16:37:31

Marca: Royal Canin 
 Fabricante: Royal Canin do Brasil 

 Modelo / Versão: Maxi Adult Atq 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ração para caes adultos de grande porte - categoria super premium,

com alta atividade, composição básica: Arroz quebrado, farinha de víscera de aves, proteína isolada de suíno,
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gordura de frango, gordura animal estabilizada, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, óleo vegetal, zeolita,
hidrocloreto de glucosamina, sulfato de condroitina, cloreto de sódio, cloreto de potássio, milho integral moído,
levedura de seca de cerveja, ovo desidratado, taurina, premix vitamínico, premix mineral, premix micromineral
transquelatado, metionina, lisina, casca de psyllium, fruto – oligossacarídeos, manano – oligossacarídeos, L-
carnitina, aditivo palatabilizante, aditivo antioxidante (BHA); Níveis de garantia por quilograma de produto:
Umidade (Max) 100 g/kg (10%), Proteína bruta (min) 260 g/kg (26%), Extrato etéreo (min) 160 g/kg (16%),
Matéria fibrosa (Max) 25 g/kg (2,5%), Matéria mineral (Max) 58 g/kg (5,8%), Cálcio (Max) 10g/kg (1,0%) e (min)
7500mg/kg (0,75%), Fósforo (min) 7000mg/kg (0,7%), Potássio (min) 4500mg/kg (0,48%), Taurina (min)
800mg/kg (0,08%), Sulfato de condroitina e glucosamina: 230mg/kg (0,023%), Energia metabolizável (min) 4100
kcal/kg; Enriquecimento por quilograma do produto (min.): Vitaminas: A:18000ui, D3: 12000ui, E: 500ui, C:
200mg. Embalagens de 20 Kg

18.158.411/0001-75 HELO PRODUTOS
AGRUPECUARIOS E
SERVICOS LTDA

Sim Sim 44 R$ 500,0000 R$ 22.000,0000 10/05/2019
15:27:59

Marca: magnus-sm 
 Fabricante: magnus-sm 

 Modelo / Versão: embalagem 20kg 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ração canina superpremium para cães adultos de grande porte

&#1048880;sico, com alta a&#1048991;vidade, devendo conter em sua composição básica: Arroz quebrado,
farinha de víscera de aves, proteína isolada de suíno, gordura de frango, gordura animal estabilizada, polpa de
beterraba, óleo de peixe refinado, óleo vegetal, zeolita, hidrocloreto de glucosamina, sulfato de
condroi&#1048991;na, cloreto de sódio, cloreto de potássio, milho integral moído, levedura de seca de cerveja, ovo
desidratado, taurina, premix vitamínico, premix mineral, premix micromineral transquelatado,
me&#1048991;onina, lisina, casca de psyllium, fruto – oligossacarídeos, manano – oligossacarídeos, L-
carni&#1048991;na, adi&#1048991;vo palatabilizante, adi&#1048991;vo an&#1048991;oxidante (BHA); - Não
deve conter corantes ou aroma&#1048991;zantes ar&#1048991;ficiais, an&#1048991;bió&#1048991;cos,
an&#1048991;fúngicos, ou eventuais subs&#1048991;tu&#1048991;vos em sua composição básica. Não deve
conter leite de vaca; - Deve apresentar os seguintes níveis de garan&#1048991;a por quilograma de produto:
Umidade (Max) 100g/kg (10%), Proteína bruta (min) 260g/kg (26%), Extrato etéreo (min) 160g/kg (16%),
Matéria fibrosa (Max) 25g/kg (2,5%), Matéria mineral (Max) 58 g/kg (5,8%), Cálcio (Max) 10g/kg (1,0%) e (min)
7500mg/kg (0,75%), Fósforo (min) 7000mg/kg (0,7%), Potássio (min) 4500mg/kg (0,48%), Taurina (min)
800mg/kg (0,08%), Sulfato de condroi&#1048991;na e glucosamina: 230mg/kg (0,023%), Energia metabolizável
(min) 4100 kcal/kg; Enriquecimento por quilograma do produto (min.): Vitaminas: A:18000ui, D3: 12000ui, E:
500ui, C: 200mg. - Cer&#1048991;ficação de teste de diges&#1048991;bilidade in vivo apresentando
diges&#1048991;bilidade mínima de 80%; - Embalagem: produto embalado em saco Polie

09.482.201/0001-47 NATIVA
DISTRIBUICAO DE
SUPRIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 44 R$ 500,0000 R$ 22.000,0000 13/05/2019
09:18:28

Marca: PREMIPET 
 Fabricante: PREMIPET 

 Modelo / Versão: PREMIPET 
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ração canina superpremium para cães adultos de grande porte físico,

com alta atividade, devendo conter em sua composição básica: Arroz quebrado, farinha de víscera de aves,
proteína isolada de suíno, gordura de frango, gordura animal estabilizada, polpa de beterraba, óleo de peixe
refinado, óleo vegetal, zeolita, hidrocloreto de glucosamina, sulfato de condroitina, cloreto de sódio, cloreto de
potássio, milho integral moído, levedura de seca de cerveja, ovo desidratado, taurina, premix vitamínico, premix
mineral, premix micromineral transquelatado, metionina, lisina, casca de psyllium, fruto oligossacarídeos, manano
oligossacarídeos, L-carnitina, aditivo palatabilizante, aditivo antioxidante (BHA); - Não deve conter corantes ou
aromatizantes artificiais, antibióticos, antifúngicos, ou eventuais substitutivos em sua composição básica. Não deve
conter leite de vaca; - Deve apresentar os seguintes níveis de garantia por quilograma de produto: Umidade (Max)
100g/kg (10%), Proteína bruta (min) 260g/kg (26%), Extrato etéreo (min) 160g/kg (16%), Matéria fibrosa (Max)
25g/kg (2,5%), Matéria mineral (Max) 58 g/kg (5,8%), Cálcio (Max) 10g/kg (1,0%) e (min) 7500mg/kg
(0,75%),... Demais especific

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 500,0000 18.158.411/0001-75 13/05/2019 09:30:10:627
R$ 500,0000 09.482.201/0001-47 13/05/2019 09:30:10:627
R$ 282,0000 07.764.000/0001-07 13/05/2019 09:30:10:627
R$ 200,0000 16.370.334/0001-97 13/05/2019 09:30:10:627
R$ 281,9900 18.158.411/0001-75 13/05/2019 09:40:25:207
R$ 220,0000 07.764.000/0001-07 13/05/2019 09:56:58:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 13/05/2019
09:40:17 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

13/05/2019
09:46:21 Batida iminente. Data/hora iminência: 13/05/2019 09:56:21.

Encerrado 13/05/2019
10:14:54 Item encerrado

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

13/05/2019
10:25:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI,
CNPJ/CPF: 16.370.334/0001-97.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

13/05/2019
10:26:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI,
CNPJ/CPF: 16.370.334/0001-97.
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Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

13/05/2019
12:25:45

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor W3 NEGOCIOS E
EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 16.370.334/0001-97.

Recusa 13/05/2019
15:03:59

Recusa da proposta. Fornecedor: W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
16.370.334/0001-97, pelo melhor lance de R$ 200,0000. Motivo: A empresa não enviou a
documentação, sendo inabilitada, conforme item 7.9 do edital.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

13/05/2019
15:09:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA,
CNPJ/CPF: 07.764.000/0001-07.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

13/05/2019
15:15:00

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE
ANIMAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.764.000/0001-07.

Abertura do prazo
de Convocação -
Anexo

13/05/2019
15:41:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA,
CNPJ/CPF: 07.764.000/0001-07.

Encerramento do
prazo de
Convocação -
Anexo

13/05/2019
15:48:41

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE
ANIMAL LTDA, CNPJ/CPF: 07.764.000/0001-07.

Aceite 13/05/2019
16:05:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA,
CNPJ/CPF: 07.764.000/0001-07, pelo melhor lance de R$ 220,0000.

Habilitado 13/05/2019
16:12:12

Habilitação individual da proposta. Fornecedor: AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA,
CNPJ/CPF: 07.764.000/0001-07, pelo melhor lance de R$ 220,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 13/05/2019
09:30:37

Bom dia senhores licitantes! Aguardem enquanto analiso as propostas apresentadas

Pregoeiro 13/05/2019
09:31:27

Peço atenção para as especificações do produto que está estipulada no Termo de
Referência

Pregoeiro 13/05/2019
09:34:45

Aten Após o encerramento da fase de lances as empresas provisoriamente vencedoras
dos ITENS deverão enviar no anexo do sistema a PROPOSTA DE PREÇOS corrigida com o
preço final, conforme itens 5.4 e 5.5, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”; juntamente com

a documentação de habilitação, conforme item 7.2.1 e seus incisos.
Pregoeiro 13/05/2019

09:35:30
Com relação a documentação de habilitação para o item 7.2.1, incs. I e II serão aceitas

as declarações já inseridas no sistema e as demais certidões negativas poderão ser
consultadas nos respectivos sítios da internet, conforme item 7.12

Pregoeiro 13/05/2019
09:35:59

A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do
Fornecedor”, algum documento com validade vencida ou não existir a documentação,

poderá encaminhar o respectivo documento dentro de sua validade a fim de comprovar a
sua regularidade, conforme item 7.2.1.1.

Pregoeiro 13/05/2019
09:36:15

Por favor se atentem com relação a necessidade do envio do(s) atestado(s) de
Capacidade Técnica, conforme item 7.2.1, inc. III, do edital.

Pregoeiro 13/05/2019
09:36:39

Não enviem a proposta e documentação no email, enviem no ANEXO DO SISTEMA
quando forem convocados.

Pregoeiro 13/05/2019
09:37:34

O acompanhamento das mensagens para o desenvolvimento das fases da licitação é de
total e exclusiva responsabilidade das licitantes, sob pena de perda de negócios diante
da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo Pregoeiro ou sistema, conforme

item 5.2 do edital
Pregoeiro 13/05/2019

09:41:02
Senhores licitantes, o item encontra-se aberto para lances. Ofertem seus melhores

lances
Sistema 13/05/2019

09:46:21
O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:56 de 13/05/2019, após isso entrará(ão)

no encerramento aleatório.
Pregoeiro 13/05/2019

09:47:07
O item já se encontra em período de iminência. Ofertem seus lances! Não confiem no

encerramento aleatório!
Pregoeiro 13/05/2019

09:57:58
O item está em encerramento aleatório e será encerrado a qualquer momento! Ofertem

seus lances
Sistema 13/05/2019

10:15:19
Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das

propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha
aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro 13/05/2019
10:18:22

Para W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - A empresa é detentora do menor
lance para o item. Há a possibilidade de diminuirmos o valor?

16.370.334/0001-
97

13/05/2019
10:22:19

bom dia sr pregoeiro. infelizmente nao conseguimos reduzir mais o valor.

Pregoeiro 13/05/2019
10:25:25

Para W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI - Será concedido o prazo de 2 horas
para o envio da documentação de habilitação e demais documentos no anexo do

sistema, contados a partir do comento em que o sistema enviar a mensagem
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convocando a empresa detentora do menor preço. Atente-se aos documentos vencidos
no SICAF.

Sistema 13/05/2019
10:25:42

Senhor fornecedor W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
16.370.334/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 13/05/2019
10:26:03

Senhor fornecedor W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
16.370.334/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 13/05/2019
12:25:45

Senhor fornecedor W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF:
16.370.334/0001-97, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo

Pregoeiro.
Pregoeiro 13/05/2019

12:27:02
Faremos uma pausa para almoço e retornaremos às 15h para a continuidade do

certame. Até mais tarde.
Pregoeiro 13/05/2019

15:00:30
Boa tarde. Vamos dar continuidade ao certame

Pregoeiro 13/05/2019
15:02:54

Tendo em vista que a empresa não enviou a documentação no prazo estipulado, será
inabilitada conforme item 7.9 do edital.

Pregoeiro 13/05/2019
15:03:13

7.9. A empresa que não enviar a documentação de habilitação e a proposta de preços
via Anexo do sistema comprasnet do portal de compras

www.comprasgovernamentais.gov.br quando solicitado pelo pregoeiro será inabilitada e
estará sujeita às penalidades previstas no Decreto nº 26.851/2006 e alterações

posteriores.
Pregoeiro 13/05/2019

15:05:09
Para AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - A empresa é detentora do menor

lance para o item, tendo em vista a desclassificação da empresa W3. É possível
diminuirmos o valor ofertado na fase de lances?

07.764.000/0001-
07

13/05/2019
15:06:00

Boa tarde,

07.764.000/0001-
07

13/05/2019
15:06:32

Infelizmente não conseguimos reduzir o valor

Pregoeiro 13/05/2019
15:09:15

Para AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA - Será concedido o prazo de 2 horas
para o envio da documentação de habilitação e demais documentos no anexo do
sistema, contados a partir do momento em que o sistema enviar a mensagem

convocando a empresa detentora do menor preço. Solicito o folder com as informações
do produto para análise pela parte demandante.

Sistema 13/05/2019
15:09:46

Senhor fornecedor AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.764.000/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 13/05/2019
15:15:00

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA,
CNPJ/CPF: 07.764.000/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 13/05/2019
15:41:00

Senhor fornecedor AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA, CNPJ/CPF:
07.764.000/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Sistema 13/05/2019
15:48:41

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA,
CNPJ/CPF: 07.764.000/0001-07, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 13/05/2019
16:12:12

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 13/05/2019
16:12:34

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/05/2019 às
16:43:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura de Prazo 13/05/2019
16:12:12 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

13/05/2019
16:12:34

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/05/2019 às
16:43:00.

 
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 26, do Decreto
5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:45 horas do dia 13 de maio de 2019, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

  

 
GABRIELLA ALVES DA CUNHA 

 Pregoeiro Oficial

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO

 Equipe de Apoio

 
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

 Equipe de Apoio
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