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Pregão Eletrônico

450107.322018 .13333 .4638 .7766203306324

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

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00032/2018

Às 09:00 horas do dia 31 de dezembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 67/2019 de 24/06/2019, 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
0050-000653/2017, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2018. Modo de disputa: Decreto
5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço
contínuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito
Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o Sistema Penitenciário 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 - GRUPO 1
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack,
com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo restar, no mínimo, trinta dias
para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês ou pão careca, com peso mínimo de
50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal, com sal.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9.039.600 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 16.723.260,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.135.640,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de frango, aves, ovos
ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no mínimo 650g
(seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B. 150 (cento e
cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo, 40% de caldo. C.
150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou
peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados, acondicionado em embalagem
cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia do fornecimento, não poderá ser
inferior à 30 (trinta) dias.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9.039.600 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 69.695.316,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 30.400.000,0000 e com valor
negociado a R$ 30.373.056,0000 .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de frango, aves, ovos ou
peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no mínimo 650g (seiscentos e
cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas
de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e
cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9.039.600 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 63.909.972,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 30.000.000,0000 e com valor
negociado a R$ 29.921.076,0000 .

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que variará conforme
cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas), servido com uma fatia de
frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto, apresuntado ou mortadela (peso
mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata, queijo, dentre outros) que terá peso
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mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60 gramas no total, observado o disposto no
item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as
seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente
embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da
Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o
consumo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 9.039.600 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 14.282.568,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 8.000.000,0000 e com valor
negociado a R$ 7.954.848,0000 .

Item: 5 - GRUPO 2
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack,
com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo restar, no mínimo, trinta dias
para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês ou pão careca, com peso mínimo de
50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal, com sal.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.193.700 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 13.308.345,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6.834.015,0000 .

Item: 6 - GRUPO 2
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de frango, aves, ovos
ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no mínimo 650g
(seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B. 150 (cento e
cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo, 40% de caldo. C.
150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou
peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados, acondicionado em embalagem
cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia do fornecimento, não poderá ser
inferior à 30 (trinta) dias.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.193.700 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 55.463.427,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI, pelo melhor lance de R$ 20.717.856,0000 .

Item: 7 - GRUPO 2
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de frango, aves, ovos ou
peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no mínimo 650g (seiscentos e
cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas
de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e
cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.193.700 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 50.859.459,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI, pelo melhor lance de R$ 26.200.000,0000 .

Item: 8 - GRUPO 2
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que variará conforme
cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas), servido com uma fatia de
frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto, apresuntado ou mortadela (peso
mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata, queijo, dentre outros) que terá peso
mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60 gramas no total, observado o disposto no
item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as
seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente
embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da
Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o
consumo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.193.700 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 11.366.046,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI, pelo melhor lance de R$ 7.049.826,0000 .

Relação de Grupos
GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Critério de Valor: R$ 164.611.116,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, pelo melhor lance de R$ 76.535.640,0000 e com valor
negociado a R$ 76.384.620,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 3 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 4 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 130.997.277,0000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aceito para: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI, pelo melhor lance de R$ 60.801.697,0000 .

Itens do grupo:

 5 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 6 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 7 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 8 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Histórico
Item: 1 - GRUPO 1 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI
SERVICE LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,5900 R$ 14.372.964,0000 30/12/2019
08:27:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

01.646.611/0001-74 O UNIVERSITARIO
RESTAURANTE IND
COM E
AGROPECUARIA
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 12/12/2019
16:19:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

10.221.304/0001-32 AZTER SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 13/12/2019
15:06:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM

35.653.880/0001-80 PAISAGEM
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 17/12/2019
14:42:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem
cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem,
devendo restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão
francês ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa
vegetal, com sal.

11.282.223/0001-05 ANGA
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 19/12/2019
16:27:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA
BUFFET E
EVENTOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 23/12/2019
15:11:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem
cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem,
devendo restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão
francês ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa
vegetal, com sal.

02.102.125/0001-58 APARECIDA Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 23/12/2019



31/12/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4/46

REGINA
CASSAROTTI -
EIRELI

16:20:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem
cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem,
devendo restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão
francês ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa
vegetal, com sal.

68.593.979/0001-92 MMW IRMAOS
ALIMENTOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 26/12/2019
07:59:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

04.228.626/0001-00 ISM GOMES DE
MATTOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 26/12/2019
09:05:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço
continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do
Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço continuo,
comum, de preparação e fornecimento, de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória - CDP, Penitenciária do Distrito Federal I - PDF I, Penitenciária do
Distrito Federal II - PDF II e Centro de Internamento e Reeducação - CIR, unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. Os
preços incluem todos os tributos, taxas, materiais para a execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua entrega. O prazo de execução dos serviços conforme descrito no item 6.5 e respectivos
subitens do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, que deverá ser praticado a partir da assinatura do contrato:
As refeições serão fornecidas todos os dias, de forma ininterrupta, e deverão observar os seguintes horários de
entrega no interior de cada Unidade Prisional. Nos termos da Recomendação nº 4/2018-MPDFT, não sendo aceitas as
refeições que forem entregues antes do horário estabelecido, conforme edital e seus anexos. DECLARAMOS para fins
do disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a
CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração
pública, provenientes do objeto do Pregão nº 32/2018 – SSPDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a
deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. Declaramos que não incorre nas vedações previstas no
art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa
declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

13.769.784/0001-69 PRIME REFEICOES
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 27/12/2019
15:37:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

03.706.826/0001-69 P.R.M. SERVICOS E
MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
09:01:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

05.099.651/0001-02 M. V. G. B.
REFEICOES
COLETIVAS - LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
09:45:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. data de validade impressa na embalagem, com trinta dias para seu
vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês ou pão careca, com peso mínimo de 50
gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal, com sal.

20.522.050/0001-46 ESPECIALY
TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
10:08:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

07.361.085/0001-82 HEALTH NUTRICAO
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
11:22:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

08.470.393/0001-09 KADU COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
12:01:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
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caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

00.801.512/0001-57 AGILE CORP
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
13:31:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a
prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas
privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I),
Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem
o Sistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência constante do Anexo I deste Edital. ITEM 01: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem
cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem,
devendo restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão
francês ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa
vegetal, com sal. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE
DF000105/2019 - SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE REFEICOES COLETIVAS, DE CONVÊNIO E ÁBORDO DE
AERONAVES DE BRASÍLIA-DF E GOIÁS - CNPJ Nº 05.536.029/0001-06 & SINDICATO DAS EMPRESAS DE REFEICOES
COLETIVAS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº 10.822.026/0001-79 - Vigência de 01 de Janeiro de 2019 à 31 de
Dezembro de 20919, e a data-base da categoria em 01 de Janeiro. A Produtividade será em conformidade com o
Edital e seus anexos. O pessoal a ser alocado na execução contratual está em conformidade com o Edital e seus
anexos. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços: em conformidade
com o Edital e seus anexos, e outros a serem necessários para execução do Contrato. O prazo de validade da
proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. Declaro total aceitação
às exigências do Edital e seus anexos.

27.616.343/0001-31 MAXIMA
REFEICOES E
SEGURANCA
ELETRONICA LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
14:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

19.007.762/0001-48 EMPORIO
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
14:41:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum

04.675.771/0001-30 VOGUE -
ALIMENTACAO E
NUTRICAO LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
14:42:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

08.475.034/0001-44 E. M. DE OLIVEIRA
BATISTA
RESTAURANTE
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
15:30:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
15:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento
de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória
(CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de
Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o SSistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital, validade da
proposta 60 dias.

15.790.280/0001-56 R M P ROMERO Sim Sim 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
18:28:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

17.033.316/0001-82 RBX ALIMENTACAO
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,8500 R$ 16.723.260,0000 30/12/2019
18:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratac&#807;a&#771;o de empresas especializadas para a
prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;o con

00.635.189/0001-99 ITALIAN
COMERCIO DE
ALIMENTOS E

Sim Sim 9.039.600 R$ 2,5000 R$ 22.599.000,0000 27/12/2019
12:17:49
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SERVICOS DE
TERCEIRIZAC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA
COMERCIAL EIRELI

Sim Sim 9.039.600 R$ 3,0000 R$ 27.118.800,0000 31/12/2019
08:08:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 27.118.800,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 22.599.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 13.769.784/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 02.102.125/0001-58 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 68.593.979/0001-92 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 27.616.343/0001-31 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 15.790.280/0001-56 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 20.522.050/0001-46 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 08.470.393/0001-09 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 16.723.260,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.372.964,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.370.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:21:21:300
R$ 14.011.380,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:21:52:553
R$ 14.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:22:07:250
R$ 15.276.924,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:22:46:947
R$ 13.999.999,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:22:59:783
R$ 13.850.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:23:01:473
R$ 13.900.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:23:04:037
R$ 14.300.900,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:23:36:353
R$ 13.800.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:23:46:657
R$ 11.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:23:46:657
R$ 13.107.420,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:23:46:970
R$ 13.800.000,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:23:57:523
R$ 10.500.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:24:03:103
R$ 14.915.340,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:24:07:497
R$ 13.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:24:10:407
R$ 9.039.600,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:24:12:830
R$ 13.600.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:24:25:960
R$ 10.485.936,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:25:02:480
R$ 15.819.300,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:25:10:903
R$ 8.858.808,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:25:12:107
R$ 10.847.520,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:25:18:610
R$ 9.943.560,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:25:27:140
R$ 8.858.807,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:26:14:983
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R$ 13.559.400,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:26:16:153
R$ 14.282.568,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:26:21:530
R$ 20.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:26:42:100
R$ 9.150.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:26:44:037
R$ 9.100.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:26:56:417
R$ 9.000.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:27:11:890
R$ 11.751.480,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:27:52:493
R$ 14.915.340,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:28:21:127
R$ 18.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:29:44:540
R$ 10.666.728,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:29:56:620
R$ 12.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:30:10:027
R$ 7.990.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:30:36:390
R$ 10.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:30:43:000
R$ 9.099.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:30:45:233
R$ 8.135.640,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:31:08:207
R$ 14.500.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:31:14:287
R$ 8.800.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:31:17:613
R$ 9.039.600,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:31:56:587
R$ 8.600.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:32:18:780
R$ 7.600.900,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:32:57:377
R$ 9.038.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:33:10:990
R$ 12.900.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:33:18:553
R$ 7.700.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:33:36:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/12/2019
09:20:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

31/12/2019
09:21:01 Batida iminente. Data/hora iminência: 31/12/2019 09:23:01.

Encerrado 31/12/2019
09:34:58 Item encerrado

Aceite 31/12/2019
13:58:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, CNPJ/CPF:
04.675.771/0001-30, pelo melhor lance de R$ 8.135.640,0000.

Habilitado 31/12/2019
14:28:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA -
CNPJ/CPF: 04.675.771/0001-30

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 2 - GRUPO 1 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI
SERVICE LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 6,2000 R$ 56.045.520,0000 30/12/2019
08:27:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

17.033.316/0001-82 RBX
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0000 R$ 63.277.200,0000 30/12/2019
18:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratac&#807;a&#771;o de empresas especializadas para a
prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;o con

01.646.611/0001-74 O UNIVERSITARIO
RESTAURANTE
IND COM E
AGROPECUARIA
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 12/12/2019
16:19:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
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suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

10.221.304/0001-32 AZTER SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 13/12/2019
15:06:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALMOÇO

35.653.880/0001-80 PAISAGEM
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 17/12/2019
14:42:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

11.282.223/0001-05 ANGA
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 19/12/2019
16:27:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA
BUFFET E
EVENTOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 23/12/2019
15:11:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo
calabresa ou de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa
qualidade, com no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas)
gramas de arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por
grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta)
gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de
sabores variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo
de validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

02.102.125/0001-58 APARECIDA
REGINA
CASSAROTTI -
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 23/12/2019
16:20:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo
calabresa ou de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa
qualidade, com no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas)
gramas de arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por
grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta)
gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de
sabores variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo
de validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

68.593.979/0001-92 MMW IRMAOS
ALIMENTOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 26/12/2019
07:59:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

04.228.626/0001-00 ISM GOMES DE
MATTOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 26/12/2019
09:05:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço
continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito
Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o Sistema Penitenciário do
Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I
deste Edital. Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço continuo, comum, de preparação e
fornecimento, de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção
Provisória - CDP, Penitenciária do Distrito Federal I - PDF I, Penitenciária do Distrito Federal II - PDF II e Centro de
Internamento e Reeducação - CIR, unidades que compõem o Sistema Penitenciário do Distrito Federal, conforme
especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. Os preços incluem todos os tributos, taxas,
materiais para a execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam sobre
o objeto deste Pregão. O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. O prazo de
execução dos serviços conforme descrito no item 6.5 e respectivos subitens do Termo de Referência, Anexo I deste
Edital, que deverá ser praticado a partir da assinatura do contrato: As refeições serão fornecidas todos os dias, de
forma ininterrupta, e deverão observar os seguintes horários de entrega no interior de cada Unidade Prisional. Nos
termos da Recomendação nº 4/2018-MPDFT, não sendo aceitas as refeições que forem entregues antes do horário
estabelecido, conforme edital e seus anexos. DECLARAMOS para fins do disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de
22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou
equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública, provenientes do objeto do Pregão nº
32/2018 – SSPDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a deposição e o tratamento adequados de
dejetos e resíduos. Declaramos que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
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1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as
penas da lei.

13.769.784/0001-69 PRIME REFEICOES
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 27/12/2019
15:37:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lmoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

03.706.826/0001-69 P.R.M. SERVICOS
E MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
09:01:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

05.099.651/0001-02 M. V. G. B.
REFEICOES
COLETIVAS - LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
09:45:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não será inferior à 30 (trinta) dias.

20.522.050/0001-46 ESPECIALY
TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
10:08:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

07.361.085/0001-82 HEALTH
NUTRICAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
11:22:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

08.470.393/0001-09 KADU COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
12:01:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

00.801.512/0001-57 AGILE CORP
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
13:31:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a
prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas
privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I),
Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o
Sistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. ITEM 02: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
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do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 -
NÚMERO DE REGISTRO NO MTE DF000105/2019 - SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE REFEICOES COLETIVAS, DE
CONVÊNIO E ÁBORDO DE AERONAVES DE BRASÍLIA-DF E GOIÁS - CNPJ Nº 05.536.029/0001-06 & SINDICATO DAS
EMPRESAS DE REFEICOES COLETIVAS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº 10.822.026/0001-79 - Vigência de 01 de
Janeiro de 2019 à 31 de Dezembro de 20919, e a data-base da categoria em 01 de Janeiro. A Produtividade será em
conformidade com o Edital e seus anexos. O pessoal a ser alocado na execução contratual está em conformidade com
o Edital e seus anexos. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços: em
conformidade com o Edital e seus anexos, e outros a serem necessários para execução do Contrato. O prazo de
validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. Declaro total
aceitação às exigências do Edital e seus anexos.

27.616.343/0001-31 MAXIMA
REFEICOES E
SEGURANCA
ELETRONICA LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
14:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

19.007.762/0001-48 EMPORIO
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
14:41:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço

04.675.771/0001-30 VOGUE -
ALIMENTACAO E
NUTRICAO LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
14:42:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

08.475.034/0001-44 E. M. DE
OLIVEIRA
BATISTA
RESTAURANTE
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
15:30:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
15:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento de
quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP),
Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e
Reeducação (CIR), unidades que compõem o SSistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital, validade da proposta 60 dias.

15.790.280/0001-56 R M P ROMERO Sim Sim 9.039.600 R$ 7,7100 R$ 69.695.316,0000 30/12/2019
18:28:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 9.039.600 R$ 8,0000 R$ 72.316.800,0000 31/12/2019
08:08:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

00.635.189/0001-99 ITALIAN
COMERCIO DE
ALIMENTOS E

Sim Sim 9.039.600 R$ 12,0000 R$ 108.475.200,0000 27/12/2019
12:17:49
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SERVICOS DE
TERCEIRIZAC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lmoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz. B.
150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no máximo,
40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de carne bovina,
suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores variados,
acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia
do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 108.475.200,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 72.316.800,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 27.616.343/0001-31 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 15.790.280/0001-56 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 20.522.050/0001-46 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 08.470.393/0001-09 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 02.102.125/0001-58 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 68.593.979/0001-92 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 13.769.784/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 69.695.316,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.277.200,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 56.045.520,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.500.100,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:22:04:187
R$ 55.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:22:48:340
R$ 55.593.540,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:22:53:233
R$ 64.904.328,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:23:00:737
R$ 60.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:23:19:170
R$ 54.999.999,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:23:24:330
R$ 54.850.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:23:28:393
R$ 54.000.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:23:34:820
R$ 54.237.600,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:23:50:143
R$ 50.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:23:58:790
R$ 60.022.944,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:24:21:537
R$ 45.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:24:29:963
R$ 53.695.224,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:24:30:213
R$ 49.000.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:24:36:170
R$ 49.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:24:40:563
R$ 68.700.960,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:24:42:300
R$ 49.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:25:00:370
R$ 53.000.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:25:17:437
R$ 44.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:25:22:593
R$ 40.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:25:31:660
R$ 38.435.400,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:25:35:987
R$ 49.717.800,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:25:49:083
R$ 48.000.276,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:25:53:477
R$ 40.678.200,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:26:03:417
R$ 44.500.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:26:22:670
R$ 39.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:26:28:910
R$ 50.000.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:26:29:377
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R$ 38.435.390,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:26:34:033
R$ 55.593.540,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:26:40:897
R$ 47.909.880,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:26:50:117
R$ 90.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:27:11:467
R$ 35.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:27:19:983
R$ 34.999.998,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:27:46:507
R$ 45.198.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:27:51:993
R$ 51.525.720,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:28:03:777
R$ 44.000.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:28:19:390
R$ 70.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:28:23:547
R$ 52.429.680,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:28:30:317
R$ 38.400.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:28:34:020
R$ 43.000.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:29:04:357
R$ 32.450.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:29:11:483
R$ 31.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:29:43:240
R$ 38.418.300,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:29:53:680
R$ 69.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:30:15:450
R$ 49.537.000,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:30:19:933
R$ 34.900.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:30:46:580
R$ 37.500.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:30:59:097
R$ 67.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:31:18:113
R$ 42.100.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:31:31:397
R$ 45.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:31:42:587
R$ 42.000.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:32:08:200
R$ 30.734.640,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:32:18:873
R$ 30.400.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:32:59:847
R$ 35.254.440,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:33:22:507
R$ 39.800.600,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:33:24:180
R$ 31.638.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:33:42:960
R$ 40.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:33:50:430
R$ 32.180.900,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:34:19:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/12/2019
09:20:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

31/12/2019
09:21:01 Batida iminente. Data/hora iminência: 31/12/2019 09:23:01.

Encerrado 31/12/2019
09:34:58 Item encerrado

Aceite 31/12/2019
13:58:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, CNPJ/CPF:
04.675.771/0001-30, pelo melhor lance de R$ 30.400.000,0000 e com valor negociado a R$
30.373.056,0000. Motivo: De acordo com a proposta de preços encaminhada pela licitante

Habilitado 31/12/2019
14:28:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA -
CNPJ/CPF: 04.675.771/0001-30

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 3 - GRUPO 1 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI
SERVICE LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 5,9000 R$ 53.333.640,0000 30/12/2019
08:27:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

17.033.316/0001-82 RBX
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0000 R$ 63.277.200,0000 30/12/2019
18:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratac&#807;a&#771;o de empresas especializadas para a
prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;o con
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01.646.611/0001-74 O UNIVERSITARIO
RESTAURANTE
IND COM E
AGROPECUARIA
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 12/12/2019
16:19:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe

10.221.304/0001-32 AZTER SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 13/12/2019
15:06:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JANTAR

35.653.880/0001-80 PAISAGEM
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 17/12/2019
14:42:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

11.282.223/0001-05 ANGA
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 19/12/2019
16:27:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA
BUFFET E
EVENTOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 23/12/2019
15:11:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo
calabresa ou de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa
qualidade, com no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas)
gramas de arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por
grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta)
gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe

02.102.125/0001-58 APARECIDA
REGINA
CASSAROTTI -
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 23/12/2019
16:20:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo
calabresa ou de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa
qualidade, com no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas)
gramas de arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por
grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta)
gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

68.593.979/0001-92 MMW IRMAOS
ALIMENTOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 26/12/2019
07:59:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

04.228.626/0001-00 ISM GOMES DE
MATTOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 26/12/2019
09:05:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço
continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do
Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço continuo,
comum, de preparação e fornecimento, de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória - CDP, Penitenciária do Distrito Federal I - PDF I, Penitenciária do Distrito
Federal II - PDF II e Centro de Internamento e Reeducação - CIR, unidades que compõem o Sistema Penitenciário do
Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. Os preços incluem
todos os tributos, taxas, materiais para a execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras
despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua entrega. O prazo de execução dos serviços conforme descrito no item 6.5 e respectivos subitens do Termo de
Referência, Anexo I deste Edital, que deverá ser praticado a partir da assinatura do contrato: As refeições serão
fornecidas todos os dias, de forma ininterrupta, e deverão observar os seguintes horários de entrega no interior de
cada Unidade Prisional. Nos termos da Recomendação nº 4/2018-MPDFT, não sendo aceitas as refeições que forem
entregues antes do horário estabelecido, conforme edital e seus anexos. DECLARAMOS para fins do disposto no
artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE,
bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública,
provenientes do objeto do Pregão nº 32/2018 – SSPDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a
deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. Declaramos que não incorre nas vedações previstas no
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art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa
declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

13.769.784/0001-69 PRIME REFEICOES
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 27/12/2019
15:37:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

03.706.826/0001-69 P.R.M. SERVICOS
E MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
09:01:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

05.099.651/0001-02 M. V. G. B.
REFEICOES
COLETIVAS - LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
09:45:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

20.522.050/0001-46 ESPECIALY
TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
10:08:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

07.361.085/0001-82 HEALTH
NUTRICAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
11:22:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

08.470.393/0001-09 KADU COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
12:01:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

00.801.512/0001-57 AGILE CORP
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
13:31:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a
prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas
privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I),
Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o
Sistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. ITEM 03: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 - NÚMERO DE
REGISTRO NO MTE DF000105/2019 - SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE REFEICOES COLETIVAS, DE CONVÊNIO E
ÁBORDO DE AERONAVES DE BRASÍLIA-DF E GOIÁS - CNPJ Nº 05.536.029/0001-06 & SINDICATO DAS EMPRESAS
DE REFEICOES COLETIVAS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº 10.822.026/0001-79 - Vigência de 01 de Janeiro de
2019 à 31 de Dezembro de 20919, e a data-base da categoria em 01 de Janeiro. A Produtividade será em
conformidade com o Edital e seus anexos. O pessoal a ser alocado na execução contratual está em conformidade
com o Edital e seus anexos. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços:
em conformidade com o Edital e seus anexos, e outros a serem necessários para execução do Contrato. O prazo de
validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. Declaro
total aceitação às exigências do Edital e seus anexos.

27.616.343/0001-31 MAXIMA
REFEICOES E

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
14:05:53
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SEGURANCA
ELETRONICA LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

19.007.762/0001-48 EMPORIO
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
14:41:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar

04.675.771/0001-30 VOGUE -
ALIMENTACAO E
NUTRICAO LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
14:42:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

08.475.034/0001-44 E. M. DE
OLIVEIRA
BATISTA
RESTAURANTE
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
15:30:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
15:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento
de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória
(CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de
Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o SSistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital, validade da
proposta 60 dias.

15.790.280/0001-56 R M P ROMERO Sim Sim 9.039.600 R$ 7,0700 R$ 63.909.972,0000 30/12/2019
18:28:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 9.039.600 R$ 8,0000 R$ 72.316.800,0000 31/12/2019
08:08:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

00.635.189/0001-99 ITALIAN
COMERCIO DE
ALIMENTOS E
SERVICOS DE
TERCEIRIZAC

Sim Sim 9.039.600 R$ 11,0000 R$ 99.435.600,0000 27/12/2019
12:17:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 99.435.600,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 72.316.800,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 15.790.280/0001-56 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 08.470.393/0001-09 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 27.616.343/0001-31 31/12/2019 09:00:03:567
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R$ 63.909.972,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 20.522.050/0001-46 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 02.102.125/0001-58 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 68.593.979/0001-92 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 13.769.784/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.909.972,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 63.277.200,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 53.333.640,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 52.400.500,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:22:30:953
R$ 52.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:23:05:913
R$ 57.130.272,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:23:20:797
R$ 60.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:23:26:270
R$ 51.000.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:23:49:347
R$ 50.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:24:06:310
R$ 47.638.692,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:24:27:980
R$ 48.000.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:24:36:263
R$ 56.949.480,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:24:42:957
R$ 49.175.424,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:24:46:053
R$ 46.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:24:46:913
R$ 49.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:24:49:053
R$ 63.277.200,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:24:49:710
R$ 46.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:25:09:137
R$ 48.000.276,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:25:38:333
R$ 40.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:25:56:447
R$ 45.500.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:25:59:057
R$ 35.890.808,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:26:04:777
R$ 40.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:26:13:590
R$ 47.005.920,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:26:20:140
R$ 40.678.200,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:26:23:720
R$ 35.890.807,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:26:50:257
R$ 35.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:26:52:993
R$ 53.876.016,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:26:56:760
R$ 47.909.880,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:27:05:917
R$ 47.000.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:27:26:987
R$ 90.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:27:31:690
R$ 34.999.998,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:27:34:707
R$ 40.678.200,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:28:04:293
R$ 32.000.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:28:23:470
R$ 70.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:28:36:583
R$ 48.813.840,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:28:38:863
R$ 34.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:28:54:650
R$ 34.900.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:29:23:690
R$ 38.500.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:29:24:767
R$ 51.525.720,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:29:28:127
R$ 31.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:29:34:583
R$ 38.418.300,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:29:58:853
R$ 69.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:30:27:560
R$ 49.537.000,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:30:31:903
R$ 67.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:31:28:833
R$ 30.000.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:31:32:710
R$ 36.500.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:31:42:273
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R$ 45.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:31:55:730
R$ 36.300.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:32:32:030
R$ 30.734.640,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:32:41:360
R$ 35.254.440,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:33:34:600
R$ 30.500.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:33:41:307
R$ 40.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:34:05:810
R$ 30.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:34:12:450
R$ 29.000.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:34:13:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/12/2019
09:20:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

31/12/2019
09:21:01 Batida iminente. Data/hora iminência: 31/12/2019 09:23:01.

Encerrado 31/12/2019
09:34:58 Item encerrado

Aceite 31/12/2019
13:58:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, CNPJ/CPF:
04.675.771/0001-30, pelo melhor lance de R$ 30.000.000,0000 e com valor negociado a R$
29.921.076,0000. Motivo: De acordo com a proposta de preços encaminhada pela licitante

Habilitado 31/12/2019
14:28:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA -
CNPJ/CPF: 04.675.771/0001-30

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 4 - GRUPO 1 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI
SERVICE LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,0000 R$ 9.039.600,0000 30/12/2019
08:27:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

17.033.316/0001-82 RBX ALIMENTACAO
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,5500 R$ 14.011.380,0000 30/12/2019
18:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratac&#807;a&#771;o de empresas especializadas para a
prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;o con

01.646.611/0001-74 O UNIVERSITARIO
RESTAURANTE IND
COM E
AGROPECUARIA
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 12/12/2019
16:19:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

10.221.304/0001-32 AZTER SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 13/12/2019
15:06:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANCHE NOTURNO

35.653.880/0001-80 PAISAGEM
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 17/12/2019
14:42:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
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acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

11.282.223/0001-05 ANGA
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 19/12/2019
16:27:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA
BUFFET E
EVENTOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 23/12/2019
15:11:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes
opções (que variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo
50 gramas), servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela,
presunto, apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba,
cenoura, batata, queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com
peso mínimo de 60 gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição
deverá vir acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão
papaya, ou fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser
enquadradas como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e
modificações posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

02.102.125/0001-58 APARECIDA
REGINA
CASSAROTTI -
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 23/12/2019
16:20:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes
opções (que variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo
50 gramas), servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela,
presunto, apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba,
cenoura, batata, queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com
peso mínimo de 60 gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição
deverá vir acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão
papaya, ou fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser
enquadradas como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e
modificações posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

68.593.979/0001-92 MMW IRMAOS
ALIMENTOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 26/12/2019
07:59:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

04.228.626/0001-00 ISM GOMES DE
MATTOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 26/12/2019
09:05:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço
continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do
Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço continuo,
comum, de preparação e fornecimento, de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória - CDP, Penitenciária do Distrito Federal I - PDF I, Penitenciária do
Distrito Federal II - PDF II e Centro de Internamento e Reeducação - CIR, unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. Os
preços incluem todos os tributos, taxas, materiais para a execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua entrega. O prazo de execução dos serviços conforme descrito no item 6.5 e respectivos
subitens do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, que deverá ser praticado a partir da assinatura do contrato:
As refeições serão fornecidas todos os dias, de forma ininterrupta, e deverão observar os seguintes horários de
entrega no interior de cada Unidade Prisional. Nos termos da Recomendação nº 4/2018-MPDFT, não sendo aceitas as
refeições que forem entregues antes do horário estabelecido, conforme edital e seus anexos. DECLARAMOS para fins
do disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a
CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração
pública, provenientes do objeto do Pregão nº 32/2018 – SSPDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a
deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. Declaramos que não incorre nas vedações previstas no
art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa
declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

13.769.784/0001-69 PRIME REFEICOES
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 27/12/2019
15:37:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
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variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

03.706.826/0001-69 P.R.M. SERVICOS E
MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
09:01:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

05.099.651/0001-02 M. V. G. B.
REFEICOES
COLETIVAS - LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
09:45:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado no disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas serão enquadradas como de
primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações posteriores. Não
serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

20.522.050/0001-46 ESPECIALY
TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
10:08:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

07.361.085/0001-82 HEALTH NUTRICAO
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
11:22:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

08.470.393/0001-09 KADU COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
12:01:08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

00.801.512/0001-57 AGILE CORP
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
13:31:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a
prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas
privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I),
Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem
o Sistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência constante do Anexo I deste Edital. ITEM 04: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes
opções (que variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo
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50 gramas), servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela,
presunto, apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba,
cenoura, batata, queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com
peso mínimo de 60 gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição
deverá vir acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão
papaya, ou fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser
enquadradas como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e
modificações posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo. CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO 2019/2019 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE DF000105/2019 - SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE
REFEICOES COLETIVAS, DE CONVÊNIO E ÁBORDO DE AERONAVES DE BRASÍLIA-DF E GOIÁS - CNPJ Nº
05.536.029/0001-06 & SINDICATO DAS EMPRESAS DE REFEICOES COLETIVAS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº
10.822.026/0001-79 - Vigência de 01 de Janeiro de 2019 à 31 de Dezembro de 20919, e a data-base da categoria
em 01 de Janeiro. A Produtividade será em conformidade com o Edital e seus anexos. O pessoal a ser alocado na
execução contratual está em conformidade com o Edital e seus anexos. A relação dos materiais e equipamentos que
serão utilizados na execução dos serviços: em conformidade com o Edital e seus anexos, e outros a serem
necessários para execução do Contrato. O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados da data de sua entrega. Declaro total aceitação às exigências do Edital e seus anexos.

27.616.343/0001-31 MAXIMA
REFEICOES E
SEGURANCA
ELETRONICA LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
14:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

19.007.762/0001-48 EMPORIO
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
14:41:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno

04.675.771/0001-30 VOGUE -
ALIMENTACAO E
NUTRICAO LTDA

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
14:42:55

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

08.475.034/0001-44 E. M. DE OLIVEIRA
BATISTA
RESTAURANTE
EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
15:30:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
15:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento
de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória
(CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de
Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o SSistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital, validade da
proposta 60 dias.

15.790.280/0001-56 R M P ROMERO Sim Sim 9.039.600 R$ 1,5800 R$ 14.282.568,0000 30/12/2019
18:28:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

00.635.189/0001-99 ITALIAN
COMERCIO DE

Sim Sim 9.039.600 R$ 2,1000 R$ 18.983.160,0000 27/12/2019
12:17:49
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ALIMENTOS E
SERVICOS DE
TERCEIRIZAC
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA
COMERCIAL EIRELI

Sim Sim 9.039.600 R$ 3,0000 R$ 27.118.800,0000 31/12/2019
08:08:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 27.118.800,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 18.983.160,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 02.102.125/0001-58 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 68.593.979/0001-92 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 13.769.784/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 20.522.050/0001-46 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 08.470.393/0001-09 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 27.616.343/0001-31 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.282.568,0000 15.790.280/0001-56 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 14.011.380,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 9.039.600,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 9.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:23:23:860
R$ 14.011.380,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:23:38:090
R$ 11.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:23:38:590
R$ 8.880.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:24:05:153
R$ 10.847.520,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:24:28:040
R$ 13.830.588,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:24:54:493
R$ 13.107.420,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:24:55:337
R$ 11.028.312,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:25:01:603
R$ 8.000.000,0000 04.675.771/0001-30 31/12/2019 09:25:03:900
R$ 10.485.936,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:26:11:247
R$ 9.943.560,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:26:54:133
R$ 9.200.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:27:14:937
R$ 7.999.998,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:27:17:170
R$ 13.559.400,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:27:19:063
R$ 12.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:28:07:277
R$ 12.655.440,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:28:46:633
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R$ 8.900.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:29:15:390
R$ 10.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:29:22:033
R$ 6.880.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:29:43:960
R$ 10.666.728,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:31:21:960
R$ 8.100.900,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:31:51:540
R$ 9.039.600,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:32:09:230
R$ 8.500.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:32:15:620
R$ 7.500.900,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:32:45:140
R$ 6.500.900,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:33:12:067
R$ 6.700.000,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:33:18:880
R$ 9.039.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:34:27:060

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/12/2019
09:20:15 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

31/12/2019
09:21:01 Batida iminente. Data/hora iminência: 31/12/2019 09:23:01.

Encerrado 31/12/2019
09:34:58 Item encerrado

Aceite 31/12/2019
13:58:55

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, CNPJ/CPF:
04.675.771/0001-30, pelo melhor lance de R$ 8.000.000,0000 e com valor negociado a R$
7.954.848,0000. Motivo: De acordo com a proposta de preços encaminhada pela licitante

Habilitado 31/12/2019
14:28:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA -
CNPJ/CPF: 04.675.771/0001-30

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 
Item: 5 - GRUPO 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

02.416.118/0002-01 ELDORADO
REFEICOES LTDA.

Não Não 7.193.700 R$ 1,3000 R$ 9.351.810,0000 18/12/2019
09:10:27

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O presente Termo de Referência visa suprir a demanda de contratação
de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo, comum, de preparação e fornecimento de 04
(quatro) alimentações diárias para cada pessoa privada de liberdade recolhida ao Sistema Penitenciário do Distrito
Federal, no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I, Penitenciária do Distrito Federal
II e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades situadas dentro do Complexo Penitenciário do Distrito
Federal.

17.033.316/0001-82 RBX ALIMENTACAO
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,6000 R$ 11.509.920,0000 30/12/2019
18:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratac&#807;a&#771;o de empresas especializadas para a
prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;o con

03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI
SERVICE LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,7000 R$ 12.229.290,0000 30/12/2019
08:27:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal

01.646.611/0001-74 O UNIVERSITARIO
RESTAURANTE IND
COM E
AGROPECUARIA
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 12/12/2019
16:19:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

10.221.304/0001-32 AZTER SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 13/12/2019
15:06:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESJEJUM

35.653.880/0001-80 PAISAGEM
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 17/12/2019
14:42:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
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ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

11.282.223/0001-05 ANGA
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 19/12/2019
16:27:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA
BUFFET E
EVENTOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 23/12/2019
15:11:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem
cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem,
devendo restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão
francês ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa
vegetal, com sal.

02.102.125/0001-58 APARECIDA
REGINA
CASSAROTTI -
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 23/12/2019
16:20:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem
cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem,
devendo restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão
francês ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa
vegetal, com sal.

68.593.979/0001-92 MMW IRMAOS
ALIMENTOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 26/12/2019
07:59:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

04.228.626/0001-00 ISM GOMES DE
MATTOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 26/12/2019
09:05:34

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço
continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do
Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço continuo,
comum, de preparação e fornecimento, de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória - CDP, Penitenciária do Distrito Federal I - PDF I, Penitenciária do
Distrito Federal II - PDF II e Centro de Internamento e Reeducação - CIR, unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. Os
preços incluem todos os tributos, taxas, materiais para a execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua entrega. O prazo de execução dos serviços conforme descrito no item 6.5 e respectivos
subitens do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, que deverá ser praticado a partir da assinatura do contrato:
As refeições serão fornecidas todos os dias, de forma ininterrupta, e deverão observar os seguintes horários de
entrega no interior de cada Unidade Prisional. Nos termos da Recomendação nº 4/2018-MPDFT, não sendo aceitas as
refeições que forem entregues antes do horário estabelecido, conforme edital e seus anexos. DECLARAMOS para fins
do disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a
CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração
pública, provenientes do objeto do Pregão nº 32/2018 – SSPDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a
deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. Declaramos que não incorre nas vedações previstas no
art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa
declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

13.769.784/0001-69 PRIME REFEICOES
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 27/12/2019
15:37:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

03.706.826/0001-69 P.R.M. SERVICOS E
MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
09:01:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

05.099.651/0001-02 M. V. G. B.
REFEICOES
COLETIVAS - LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
09:45:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade será impressa na embalagem, devendo restar, no
mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês ou pão
careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal, com sal.
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20.522.050/0001-46 ESPECIALY
TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
10:08:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

07.361.085/0001-82 HEALTH NUTRICAO
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
11:22:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

08.470.393/0001-09 KADU COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
12:03:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

00.801.512/0001-57 AGILE CORP
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
13:31:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a
prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas
privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I),
Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem
o Sistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência constante do Anexo I deste Edital. ITEM 05: DESJEJUM: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem
cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem,
devendo restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão
francês ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa
vegetal, com sal. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE
DF000105/2019 - SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE REFEICOES COLETIVAS, DE CONVÊNIO E ÁBORDO DE
AERONAVES DE BRASÍLIA-DF E GOIÁS - CNPJ Nº 05.536.029/0001-06 & SINDICATO DAS EMPRESAS DE REFEICOES
COLETIVAS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº 10.822.026/0001-79 - Vigência de 01 de Janeiro de 2019 à 31 de
Dezembro de 20919, e a data-base da categoria em 01 de Janeiro. A Produtividade será em conformidade com o
Edital e seus anexos. O pessoal a ser alocado na execução contratual está em conformidade com o Edital e seus
anexos. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços: em conformidade
com o Edital e seus anexos, e outros a serem necessários para execução do Contrato. O prazo de validade da
proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. Declaro total aceitação
às exigências do Edital e seus anexos.

27.616.343/0001-31 MAXIMA
REFEICOES E
SEGURANCA
ELETRONICA LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
14:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

19.007.762/0001-48 EMPORIO
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
14:41:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum

08.475.034/0001-44 E. M. DE OLIVEIRA
BATISTA
RESTAURANTE
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
15:30:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
15:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento
de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória
(CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de
Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o SSistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital, validade da
proposta 60 dias.

15.790.280/0001-56 R M P ROMERO Sim Sim 7.193.700 R$ 1,8500 R$ 13.308.345,0000 30/12/2019
18:28:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
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ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

00.635.189/0001-99 ITALIAN
COMERCIO DE
ALIMENTOS E
SERVICOS DE
TERCEIRIZAC

Sim Sim 7.193.700 R$ 2,5000 R$ 17.984.250,0000 27/12/2019
12:17:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA
COMERCIAL EIRELI

Sim Sim 7.193.700 R$ 3,0000 R$ 21.581.100,0000 31/12/2019
08:08:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada,
caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo
restar, no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa vegetal,
com sal.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 21.581.100,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 17.984.250,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 02.102.125/0001-58 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 68.593.979/0001-92 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 13.769.784/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 15.790.280/0001-56 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 20.522.050/0001-46 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 08.470.393/0001-09 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 27.616.343/0001-31 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 13.308.345,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 12.229.290,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.509.920,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 9.351.810,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 10.358.298,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:37:48:830
R$ 9.230.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:37:51:143
R$ 10.790.550,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:38:07:817
R$ 7.193.700,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:38:32:023
R$ 10.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:39:21:950
R$ 8.632.440,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:39:22:653
R$ 12.500.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:39:23:433
R$ 11.581.857,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:39:41:700
R$ 7.193.700,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:39:52:327
R$ 11.869.605,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:39:59:437
R$ 9.000.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:40:39:220
R$ 7.693.306,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:41:01:300
R$ 7.485.631,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:41:42:773
R$ 8.488.566,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:42:25:180
R$ 6.950.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:42:42:777
R$ 7.483.302,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:42:57:573
R$ 9.981.258,7500 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:43:32:420
R$ 6.950.000,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:43:34:767
R$ 7.265.637,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:44:23:270
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R$ 6.453.202,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:44:46:113
R$ 8.900.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:44:59:100
R$ 6.834.015,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:45:15:850
R$ 6.400.000,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:45:22:023
R$ 6.834.014,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:46:18:620
R$ 6.801.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:47:07:280
R$ 12.500.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:47:21:610
R$ 8.632.440,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:49:32:590
R$ 11.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:50:18:310
R$ 7.913.070,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:53:58:450
R$ 6.700.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:54:02:903
R$ 6.100.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:54:28:327
R$ 7.193.700,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:56:01:600
R$ 9.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 10:08:11:133
R$ 6.834.015,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 10:10:11:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/12/2019
09:37:02 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

31/12/2019
09:39:52 Batida iminente. Data/hora iminência: 31/12/2019 09:41:52.

Encerrado 31/12/2019
10:10:49 Item encerrado

Aceite 31/12/2019
14:26:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44, pelo melhor lance de R$ 6.834.015,0000.

Habilitado 31/12/2019
14:28:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI
- CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 6 - GRUPO 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

02.416.118/0002-01 ELDORADO
REFEICOES LTDA.

Não Não 7.193.700 R$ 4,2000 R$ 30.213.540,0000 18/12/2019
09:10:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O presente Termo de Referência visa suprir a demanda de contratação
de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo, comum, de preparação e fornecimento de 04
(quatro) alimentações diárias para cada pessoa privada de liberdade recolhida ao Sistema Penitenciário do Distrito
Federal, no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I, Penitenciária do Distrito Federal
II e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades situadas dentro do Complexo Penitenciário do Distrito
Federal.

03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI
SERVICE LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 6,5000 R$ 46.759.050,0000 30/12/2019
08:27:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

17.033.316/0001-82 RBX
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 6,7000 R$ 48.197.790,0000 30/12/2019
18:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratac&#807;a&#771;o de empresas especializadas para a
prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;o con

01.646.611/0001-74 O UNIVERSITARIO
RESTAURANTE
IND COM E
AGROPECUARIA
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 12/12/2019
16:19:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.
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10.221.304/0001-32 AZTER SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 13/12/2019
15:06:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALMOÇO

35.653.880/0001-80 PAISAGEM
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 17/12/2019
14:42:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

11.282.223/0001-05 ANGA
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 19/12/2019
16:27:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA
BUFFET E
EVENTOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 23/12/2019
15:11:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo
calabresa ou de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa
qualidade, com no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas)
gramas de arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por
grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta)
gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de
sabores variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo
de validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

02.102.125/0001-58 APARECIDA
REGINA
CASSAROTTI -
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 23/12/2019
16:20:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo
calabresa ou de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa
qualidade, com no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas)
gramas de arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por
grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta)
gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de
sabores variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo
de validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

68.593.979/0001-92 MMW IRMAOS
ALIMENTOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 26/12/2019
07:59:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

04.228.626/0001-00 ISM GOMES DE
MATTOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 26/12/2019
09:05:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço
continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do
Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço continuo,
comum, de preparação e fornecimento, de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória - CDP, Penitenciária do Distrito Federal I - PDF I, Penitenciária do Distrito
Federal II - PDF II e Centro de Internamento e Reeducação - CIR, unidades que compõem o Sistema Penitenciário do
Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. Os preços incluem
todos os tributos, taxas, materiais para a execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras
despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua entrega. O prazo de execução dos serviços conforme descrito no item 6.5 e respectivos subitens do Termo de
Referência, Anexo I deste Edital, que deverá ser praticado a partir da assinatura do contrato: As refeições serão
fornecidas todos os dias, de forma ininterrupta, e deverão observar os seguintes horários de entrega no interior de
cada Unidade Prisional. Nos termos da Recomendação nº 4/2018-MPDFT, não sendo aceitas as refeições que forem
entregues antes do horário estabelecido, conforme edital e seus anexos. DECLARAMOS para fins do disposto no
artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE,
bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública,
provenientes do objeto do Pregão nº 32/2018 – SSPDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a
deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. Declaramos que não incorre nas vedações previstas no
art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa
declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

13.769.784/0001-69 PRIME REFEICOES Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 27/12/2019
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E SERVICOS
EIRELI

15:37:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

03.706.826/0001-69 P.R.M. SERVICOS
E MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
09:01:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

05.099.651/0001-02 M. V. G. B.
REFEICOES
COLETIVAS - LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
09:45:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não será inferior à 30 (trinta) dias.

20.522.050/0001-46 ESPECIALY
TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
10:08:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

07.361.085/0001-82 HEALTH
NUTRICAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
11:22:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

08.470.393/0001-09 KADU COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
12:03:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

00.801.512/0001-57 AGILE CORP
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
13:31:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a
prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas
privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I),
Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o
Sistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. ITEM 06: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
2019/2019 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE DF000105/2019 - SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE REFEICOES
COLETIVAS, DE CONVÊNIO E ÁBORDO DE AERONAVES DE BRASÍLIA-DF E GOIÁS - CNPJ Nº 05.536.029/0001-06 &
SINDICATO DAS EMPRESAS DE REFEICOES COLETIVAS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº 10.822.026/0001-79 -
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Vigência de 01 de Janeiro de 2019 à 31 de Dezembro de 20919, e a data-base da categoria em 01 de Janeiro. A
Produtividade será em conformidade com o Edital e seus anexos. O pessoal a ser alocado na execução contratual
está em conformidade com o Edital e seus anexos. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na
execução dos serviços: em conformidade com o Edital e seus anexos, e outros a serem necessários para execução do
Contrato. O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
entrega. Declaro total aceitação às exigências do Edital e seus anexos.

27.616.343/0001-31 MAXIMA
REFEICOES E
SEGURANCA
ELETRONICA LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
14:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

19.007.762/0001-48 EMPORIO
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
14:41:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço

08.475.034/0001-44 E. M. DE
OLIVEIRA
BATISTA
RESTAURANTE
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
15:30:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
15:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento
de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória
(CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de
Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o SSistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital, validade da
proposta 60 dias.

15.790.280/0001-56 R M P ROMERO Sim Sim 7.193.700 R$ 7,7100 R$ 55.463.427,0000 30/12/2019
18:28:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 7.193.700 R$ 8,0000 R$ 57.549.600,0000 31/12/2019
08:08:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

00.635.189/0001-99 ITALIAN
COMERCIO DE
ALIMENTOS E
SERVICOS DE
TERCEIRIZAC

Sim Sim 7.193.700 R$ 12,0000 R$ 86.324.400,0000 27/12/2019
12:17:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou
de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com
no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e,
no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de suco de fruta de sabores
variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. O prazo de
validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 86.324.400,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:00:03:567
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R$ 57.549.600,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 15.790.280/0001-56 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 20.522.050/0001-46 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 08.470.393/0001-09 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 27.616.343/0001-31 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 13.769.784/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 02.102.125/0001-58 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 68.593.979/0001-92 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 55.463.427,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 48.197.790,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 46.759.050,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 30.213.540,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 30.100.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:38:10:037
R$ 43.234.137,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:38:20:850
R$ 38.126.610,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:38:41:070
R$ 60.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:39:43:983
R$ 32.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:39:45:530
R$ 45.464.184,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:39:57:360
R$ 39.565.350,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:39:58:937
R$ 30.000.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:40:02:767
R$ 41.723.460,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:40:07:703
R$ 31.004.847,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:40:12:267
R$ 50.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:40:42:097
R$ 31.547.516,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:41:01:300
R$ 29.800.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:41:19:660
R$ 29.999.900,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:41:27:553
R$ 31.527.483,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:41:30:663
R$ 30.784.040,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:41:51:040
R$ 39.421.476,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:42:43:823
R$ 29.000.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:42:57:137
R$ 40.500.900,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:42:59:060
R$ 28.630.926,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:43:29:873
R$ 28.630.900,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:43:51:140
R$ 41.597.570,2500 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:44:06:737
R$ 27.000.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:44:09:563
R$ 39.500.000,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:44:11:860
R$ 30.357.414,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:44:51:130
R$ 27.120.249,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:45:10:333
R$ 29.800.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:45:12:380
R$ 28.055.430,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:45:32:900
R$ 26.500.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:45:36:320
R$ 28.055.429,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:46:45:107
R$ 27.000.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:47:12:157
R$ 28.000.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:47:36:500
R$ 54.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:47:44:457
R$ 26.000.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:47:56:660
R$ 27.500.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:48:14:300
R$ 25.500.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:48:27:507
R$ 26.800.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:48:54:960
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R$ 26.500.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:49:24:790
R$ 26.257.005,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:50:20:200
R$ 48.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:50:31:653
R$ 25.177.950,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:51:29:643
R$ 27.200.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:51:41:487
R$ 27.100.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:52:12:083
R$ 27.000.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:52:40:273
R$ 26.900.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:53:01:883
R$ 25.150.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:55:00:487
R$ 24.458.580,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:55:40:080
R$ 24.450.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:55:56:490
R$ 30.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 10:08:33:023
R$ 20.717.856,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 10:10:25:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/12/2019
09:37:02 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

31/12/2019
09:39:52 Batida iminente. Data/hora iminência: 31/12/2019 09:41:52.

Encerrado 31/12/2019
10:10:49 Item encerrado

Aceite 31/12/2019
14:26:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44, pelo melhor lance de R$ 20.717.856,0000.

Habilitado 31/12/2019
14:28:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI
- CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 7 - GRUPO 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

02.416.118/0002-01 ELDORADO
REFEICOES LTDA.

Não Não 7.193.700 R$ 4,2000 R$ 30.213.540,0000 18/12/2019
09:10:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O presente Termo de Referência visa suprir a demanda de contratação
de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo, comum, de preparação e fornecimento de 04
(quatro) alimentações diárias para cada pessoa privada de liberdade recolhida ao Sistema Penitenciário do Distrito
Federal, no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I, Penitenciária do Distrito Federal
II e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades situadas dentro do Complexo Penitenciário do Distrito
Federal.

03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI
SERVICE LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 6,1000 R$ 43.881.570,0000 30/12/2019
08:27:39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

17.033.316/0001-82 RBX
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 6,6000 R$ 47.478.420,0000 30/12/2019
18:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratac&#807;a&#771;o de empresas especializadas para a
prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;o con

01.646.611/0001-74 O UNIVERSITARIO
RESTAURANTE
IND COM E
AGROPECUARIA
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 12/12/2019
16:19:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

10.221.304/0001-32 AZTER SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 13/12/2019
15:06:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: JANTAR

35.653.880/0001-80 PAISAGEM
COMERCIO E

Sim Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 17/12/2019
14:42:51
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SERVICOS LTDA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

11.282.223/0001-05 ANGA
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 19/12/2019
16:27:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA
BUFFET E
EVENTOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 23/12/2019
15:11:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo
calabresa ou de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa
qualidade, com no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas)
gramas de arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por
grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta)
gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

02.102.125/0001-58 APARECIDA
REGINA
CASSAROTTI -
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 23/12/2019
16:20:24

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo
calabresa ou de frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa
qualidade, com no mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas)
gramas de arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por
grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta)
gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

68.593.979/0001-92 MMW IRMAOS
ALIMENTOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 26/12/2019
07:59:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

04.228.626/0001-00 ISM GOMES DE
MATTOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 26/12/2019
09:05:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço
continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do
Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço continuo,
comum, de preparação e fornecimento, de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória - CDP, Penitenciária do Distrito Federal I - PDF I, Penitenciária do Distrito
Federal II - PDF II e Centro de Internamento e Reeducação - CIR, unidades que compõem o Sistema Penitenciário do
Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. Os preços incluem
todos os tributos, taxas, materiais para a execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras
despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua entrega. O prazo de execução dos serviços conforme descrito no item 6.5 e respectivos subitens do Termo de
Referência, Anexo I deste Edital, que deverá ser praticado a partir da assinatura do contrato: As refeições serão
fornecidas todos os dias, de forma ininterrupta, e deverão observar os seguintes horários de entrega no interior de
cada Unidade Prisional. Nos termos da Recomendação nº 4/2018-MPDFT, não sendo aceitas as refeições que forem
entregues antes do horário estabelecido, conforme edital e seus anexos. DECLARAMOS para fins do disposto no
artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a CONTRATANTE,
bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração pública,
provenientes do objeto do Pregão nº 32/2018 – SSPDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a
deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. Declaramos que não incorre nas vedações previstas no
art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa
declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

13.769.784/0001-69 PRIME REFEICOES
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 27/12/2019
15:37:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

03.706.826/0001-69 P.R.M. SERVICOS
E MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
09:01:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
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B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

05.099.651/0001-02 M. V. G. B.
REFEICOES
COLETIVAS - LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
09:45:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

20.522.050/0001-46 ESPECIALY
TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
10:08:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

07.361.085/0001-82 HEALTH
NUTRICAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
11:22:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

08.470.393/0001-09 KADU COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
12:03:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

00.801.512/0001-57 AGILE CORP
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
13:31:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a
prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas
privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I),
Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o
Sistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. ITEM 07: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019 - NÚMERO DE
REGISTRO NO MTE DF000105/2019 - SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE REFEICOES COLETIVAS, DE CONVÊNIO E
ÁBORDO DE AERONAVES DE BRASÍLIA-DF E GOIÁS - CNPJ Nº 05.536.029/0001-06 & SINDICATO DAS EMPRESAS
DE REFEICOES COLETIVAS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº 10.822.026/0001-79 - Vigência de 01 de Janeiro de
2019 à 31 de Dezembro de 20919, e a data-base da categoria em 01 de Janeiro. A Produtividade será em
conformidade com o Edital e seus anexos. O pessoal a ser alocado na execução contratual está em conformidade
com o Edital e seus anexos. A relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços:
em conformidade com o Edital e seus anexos, e outros a serem necessários para execução do Contrato. O prazo de
validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua entrega. Declaro
total aceitação às exigências do Edital e seus anexos.

27.616.343/0001-31 MAXIMA
REFEICOES E
SEGURANCA
ELETRONICA LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
14:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

19.007.762/0001-48 EMPORIO
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
14:41:46

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar

08.475.034/0001-44 E. M. DE
OLIVEIRA
BATISTA
RESTAURANTE
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
15:30:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
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mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
15:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento
de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória
(CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de
Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o SSistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital, validade da
proposta 60 dias.

15.790.280/0001-56 R M P ROMERO Sim Sim 7.193.700 R$ 7,0700 R$ 50.859.459,0000 30/12/2019
18:28:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA
COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim 7.193.700 R$ 8,0000 R$ 57.549.600,0000 31/12/2019
08:08:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

00.635.189/0001-99 ITALIAN
COMERCIO DE
ALIMENTOS E
SERVICOS DE
TERCEIRIZAC

Sim Sim 7.193.700 R$ 11,0000 R$ 79.130.700,0000 27/12/2019
12:17:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de
frango, aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de arroz.
B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por grãos e, no
máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e cinquenta) gramas de
carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 79.130.700,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 57.549.600,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 15.790.280/0001-56 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 20.522.050/0001-46 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 08.470.393/0001-09 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 27.616.343/0001-31 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 13.769.784/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 02.102.125/0001-58 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 68.593.979/0001-92 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 50.859.459,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 47.478.420,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 43.881.570,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 30.213.540,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 30.120.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:38:24:930
R$ 39.637.287,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:38:39:930
R$ 38.126.610,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:38:58:540
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R$ 39.853.098,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:39:09:340
R$ 32.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:39:58:343
R$ 60.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:40:04:157
R$ 44.457.066,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:40:08:453
R$ 30.000.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:40:13:640
R$ 38.845.980,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:40:15:797
R$ 37.407.240,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:40:28:050
R$ 32.000.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:40:29:737
R$ 27.012.869,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:41:01:300
R$ 52.000.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:41:09:723
R$ 29.800.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:41:29:897
R$ 26.000.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:41:50:507
R$ 26.511.668,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:42:57:530
R$ 39.421.476,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:43:00:840
R$ 28.630.926,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:43:43:673
R$ 25.000.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:43:52:173
R$ 38.144.594,2500 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:44:24:520
R$ 26.113.131,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:45:00:960
R$ 27.120.249,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:45:20:193
R$ 29.500.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:45:29:243
R$ 24.500.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:46:05:900
R$ 35.000.000,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:46:11:463
R$ 38.853.098,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:46:33:327
R$ 24.000.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:46:35:170
R$ 27.120.245,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:46:35:247
R$ 27.000.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:47:03:937
R$ 26.000.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:47:47:300
R$ 50.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:47:55:237
R$ 25.500.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:48:58:493
R$ 26.700.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:49:09:883
R$ 25.300.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:49:28:870
R$ 26.200.000,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:49:49:917
R$ 25.200.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:49:52:323
R$ 25.000.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:50:15:340
R$ 34.500.000,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:50:40:047
R$ 47.500.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:50:50:593
R$ 34.000.000,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:51:31:957
R$ 23.739.210,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:52:35:757
R$ 23.738.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:55:45:473
R$ 46.990.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:56:04:210
R$ 30.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 10:08:45:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/12/2019
09:37:02 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

31/12/2019
09:39:52 Batida iminente. Data/hora iminência: 31/12/2019 09:41:52.

Encerrado 31/12/2019
10:10:49 Item encerrado

Aceite 31/12/2019
14:26:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44, pelo melhor lance de R$ 26.200.000,0000.

Habilitado 31/12/2019
14:28:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI
- CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 8 - GRUPO 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

Declaração 
ME/EPP/COOP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI Não Não 7.193.700 R$ 1,1400 R$ 8.200.818,0000 30/12/2019
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SERVICE LTDA 08:27:39
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

02.416.118/0002-01 ELDORADO
REFEICOES LTDA.

Não Não 7.193.700 R$ 1,3000 R$ 9.351.810,0000 18/12/2019
09:10:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O presente Termo de Referência visa suprir a demanda de contratação
de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo, comum, de preparação e fornecimento de 04
(quatro) alimentações diárias para cada pessoa privada de liberdade recolhida ao Sistema Penitenciário do Distrito
Federal, no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I, Penitenciária do Distrito Federal
II e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades situadas dentro do Complexo Penitenciário do Distrito
Federal.

17.033.316/0001-82 RBX ALIMENTACAO
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,5000 R$ 10.790.550,0000 30/12/2019
18:39:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ontratac&#807;a&#771;o de empresas especializadas para a
prestac&#807;a&#771;o de servic&#807;o con

01.646.611/0001-74 O UNIVERSITARIO
RESTAURANTE IND
COM E
AGROPECUARIA
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 12/12/2019
16:19:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

10.221.304/0001-32 AZTER SOLUCOES
LTDA

Sim Sim 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 13/12/2019
15:06:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LANCHE NOTURNO

35.653.880/0001-80 PAISAGEM
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 17/12/2019
14:42:52

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

11.282.223/0001-05 ANGA
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 19/12/2019
16:27:58

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA
BUFFET E
EVENTOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 23/12/2019
15:11:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes
opções (que variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo
50 gramas), servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela,
presunto, apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba,
cenoura, batata, queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com
peso mínimo de 60 gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição
deverá vir acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão
papaya, ou fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser
enquadradas como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e
modificações posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

02.102.125/0001-58 APARECIDA
REGINA

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 23/12/2019
16:20:24
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CASSAROTTI -
EIRELI
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes
opções (que variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo
50 gramas), servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela,
presunto, apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba,
cenoura, batata, queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com
peso mínimo de 60 gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição
deverá vir acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão
papaya, ou fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser
enquadradas como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e
modificações posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

68.593.979/0001-92 MMW IRMAOS
ALIMENTOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 26/12/2019
07:59:51

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

04.228.626/0001-00 ISM GOMES DE
MATTOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 26/12/2019
09:05:35

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço
continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do
Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Anexo I deste Edital. Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço continuo,
comum, de preparação e fornecimento, de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade,
recolhidas no Centro de Detenção Provisória - CDP, Penitenciária do Distrito Federal I - PDF I, Penitenciária do
Distrito Federal II - PDF II e Centro de Internamento e Reeducação - CIR, unidades que compõem o Sistema
Penitenciário do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. Os
preços incluem todos os tributos, taxas, materiais para a execução dos serviços, encargos sociais, frete, seguro e
quaisquer outras despesas que incidam sobre o objeto deste Pregão. O prazo de validade é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de sua entrega. O prazo de execução dos serviços conforme descrito no item 6.5 e respectivos
subitens do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, que deverá ser praticado a partir da assinatura do contrato:
As refeições serão fornecidas todos os dias, de forma ininterrupta, e deverão observar os seguintes horários de
entrega no interior de cada Unidade Prisional. Nos termos da Recomendação nº 4/2018-MPDFT, não sendo aceitas as
refeições que forem entregues antes do horário estabelecido, conforme edital e seus anexos. DECLARAMOS para fins
do disposto no artigo 2º da Lei Distrital 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que receberá, sem nenhum custo para a
CONTRATANTE, bens, embalagens, recipientes ou equipamentos inservíveis e não reaproveitáveis pela administração
pública, provenientes do objeto do Pregão nº 32/2018 – SSPDF, e que dará o destino legalmente estabelecido para a
deposição e o tratamento adequados de dejetos e resíduos. Declaramos que não incorre nas vedações previstas no
art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa
declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

13.769.784/0001-69 PRIME REFEICOES
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 27/12/2019
15:37:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

03.706.826/0001-69 P.R.M. SERVICOS E
MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
09:01:48

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

05.099.651/0001-02 M. V. G. B.
REFEICOES
COLETIVAS - LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
09:45:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: será entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição estará acompanhada de
uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou fatia de mamão
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formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas serão enquadradas como de primeira ou
segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações posteriores. Não serão aceitas
frutas que estejam impróprias para o consumo

20.522.050/0001-46 ESPECIALY
TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
10:08:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

07.361.085/0001-82 HEALTH NUTRICAO
E SERVICOS
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
11:22:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

08.470.393/0001-09 KADU COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
12:03:00

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

00.801.512/0001-57 AGILE CORP
SERVICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
13:31:18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Objeto Ofertado: Contratação de empresas especializadas para a
prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas
privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I),
Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem
o Sistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência constante do Anexo I deste Edital. ITEM 08: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes
opções (que variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo
50 gramas), servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela,
presunto, apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba,
cenoura, batata, queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com
peso mínimo de 60 gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição
deverá vir acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão
papaya, ou fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser
enquadradas como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e
modificações posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo. CONVENÇÃO COLETIVA
DE TRABALHO 2019/2019 - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE DF000105/2019 - SINDICATO DOS TRAB. NAS EMP. DE
REFEICOES COLETIVAS, DE CONVÊNIO E ÁBORDO DE AERONAVES DE BRASÍLIA-DF E GOIÁS - CNPJ Nº
05.536.029/0001-06 & SINDICATO DAS EMPRESAS DE REFEICOES COLETIVAS DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ Nº
10.822.026/0001-79 - Vigência de 01 de Janeiro de 2019 à 31 de Dezembro de 20919, e a data-base da categoria
em 01 de Janeiro. A Produtividade será em conformidade com o Edital e seus anexos. O pessoal a ser alocado na
execução contratual está em conformidade com o Edital e seus anexos. A relação dos materiais e equipamentos que
serão utilizados na execução dos serviços: em conformidade com o Edital e seus anexos, e outros a serem
necessários para execução do Contrato. O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados da data de sua entrega. Declaro total aceitação às exigências do Edital e seus anexos.

27.616.343/0001-31 MAXIMA
REFEICOES E
SEGURANCA
ELETRONICA LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
14:05:53

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

19.007.762/0001-48 EMPORIO
REPRESENTACOES
LTDA

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
14:41:46
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Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno

08.475.034/0001-44 E. M. DE OLIVEIRA
BATISTA
RESTAURANTE
EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
15:30:19

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
15:57:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuo, comum de preparação e fornecimento
de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de Detenção Provisória
(CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II), e Centro de
Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o SSistema Penitenciário do Distrito Federal; conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital, validade da
proposta 60 dias.

15.790.280/0001-56 R M P ROMERO Sim Sim 7.193.700 R$ 1,5800 R$ 11.366.046,0000 30/12/2019
18:28:54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

00.635.189/0001-99 ITALIAN
COMERCIO DE
ALIMENTOS E
SERVICOS DE
TERCEIRIZAC

Sim Sim 7.193.700 R$ 2,1000 R$ 15.106.770,0000 27/12/2019
12:17:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA
COMERCIAL EIRELI

Sim Sim 7.193.700 R$ 3,0000 R$ 21.581.100,0000 31/12/2019
08:08:49

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que
variará conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela, presunto,
apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba, cenoura, batata,
queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado, com peso mínimo de 60
gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta refeição deverá vir
acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra, banana, mamão papaya, ou
fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas fornecidas deverão ser enquadradas
como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 e modificações
posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o consumo

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 21.581.100,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 15.106.770,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 02.102.125/0001-58 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 68.593.979/0001-92 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 13.769.784/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 20.522.050/0001-46 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 07.361.085/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 08.470.393/0001-09 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:00:03:567
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R$ 11.366.046,0000 10.221.304/0001-32 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 15.790.280/0001-56 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 27.616.343/0001-31 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 11.366.046,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 10.790.550,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 9.351.810,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 8.200.818,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:00:03:567
R$ 8.170.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:38:37:697
R$ 8.848.251,0000 11.282.223/0001-05 31/12/2019 09:38:57:230
R$ 10.790.550,0000 19.007.762/0001-48 31/12/2019 09:39:16:120
R$ 10.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 09:40:18:080
R$ 11.006.361,0000 00.801.512/0001-57 31/12/2019 09:40:20:063
R$ 13.500.000,0000 00.635.189/0001-99 31/12/2019 09:40:21:140
R$ 10.071.180,0000 04.228.626/0001-00 31/12/2019 09:40:22:453
R$ 9.000.000,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:40:28:220
R$ 8.344.692,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:40:45:877
R$ 7.913.070,0000 35.653.880/0001-80 31/12/2019 09:40:49:067
R$ 7.193.700,0000 03.750.757/0001-90 31/12/2019 09:41:28:413
R$ 7.193.700,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:41:41:820
R$ 8.517.184,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:41:54:007
R$ 8.524.534,5000 32.441.297/0001-17 31/12/2019 09:42:48:170
R$ 8.220.734,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:42:57:530
R$ 8.488.566,0000 26.418.988/0001-05 31/12/2019 09:43:23:140
R$ 7.000.000,0000 05.099.651/0001-02 31/12/2019 09:44:07:063
R$ 7.625.322,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:44:38:893
R$ 7.900.000,0000 17.033.316/0001-82 31/12/2019 09:45:40:353
R$ 7.450.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:48:03:490
R$ 11.000.000,0000 03.706.826/0001-69 31/12/2019 09:48:06:097
R$ 7.448.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:49:13:620
R$ 8.632.440,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:49:44:887
R$ 7.049.826,0000 08.475.034/0001-44 31/12/2019 09:52:06:677
R$ 7.913.070,0000 02.416.118/0002-01 31/12/2019 09:54:22:250
R$ 7.000.000,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:55:16:300
R$ 6.999.999,0000 01.646.611/0001-74 31/12/2019 09:56:10:630
R$ 9.000.000,0000 09.621.493/0001-51 31/12/2019 10:08:59:277

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aberto 31/12/2019
09:37:02 Item aberto.

Iminência de
Encerramento

31/12/2019
09:39:52 Batida iminente. Data/hora iminência: 31/12/2019 09:41:52.

Encerrado 31/12/2019
10:10:49 Item encerrado

Aceite 31/12/2019
14:26:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44, pelo melhor lance de R$ 7.049.826,0000.

Habilitado 31/12/2019
14:28:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI
- CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 1

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI SERVICE LTDA Não Não - R$ 132.791.724,0000 30/12/2019

08:27:39
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17.033.316/0001-82 RBX ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não - R$ 157.289.040,0000 30/12/2019
18:39:19

01.646.611/0001-74 O UNIVERSITARIO
RESTAURANTE IND COM E
AGROPECUARIA LTDA

Não Não - R$ 164.611.116,0000 12/12/2019
16:19:09

10.221.304/0001-32 AZTER SOLUCOES LTDA Sim Sim - R$ 164.611.116,0000 13/12/2019
15:06:09

35.653.880/0001-80 PAISAGEM COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não - R$ 164.611.116,0000 17/12/2019
14:42:51

11.282.223/0001-05 ANGA ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não - R$ 164.611.116,0000 19/12/2019
16:27:58

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA BUFFET E
EVENTOS LTDA

Não Não - R$ 164.611.116,0000 23/12/2019
15:11:41

02.102.125/0001-58 APARECIDA REGINA
CASSAROTTI - EIRELI

Não Não - R$ 164.611.116,0000 23/12/2019
16:20:24

68.593.979/0001-92 MMW IRMAOS ALIMENTOS
LTDA

Não Não - R$ 164.611.116,0000 26/12/2019
07:59:51

04.228.626/0001-00 ISM GOMES DE MATTOS
EIRELI

Não Não - R$ 164.611.116,0000 26/12/2019
09:05:34

13.769.784/0001-69 PRIME REFEICOES E
SERVICOS EIRELI

Não Não - R$ 164.611.116,0000 27/12/2019
15:37:50

03.706.826/0001-69 P.R.M. SERVICOS E MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA
EIRELI

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
09:01:48

05.099.651/0001-02 M. V. G. B. REFEICOES
COLETIVAS - LTDA

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
09:45:19

20.522.050/0001-46 ESPECIALY TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
10:08:14

07.361.085/0001-82 HEALTH NUTRICAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
11:22:18

08.470.393/0001-09 KADU COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
12:01:09

00.801.512/0001-57 AGILE CORP SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
13:31:18

27.616.343/0001-31 MAXIMA REFEICOES E
SEGURANCA ELETRONICA
LTDA

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
14:05:53

19.007.762/0001-48 EMPORIO REPRESENTACOES
LTDA

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
14:41:46

04.675.771/0001-30 VOGUE - ALIMENTACAO E
NUTRICAO LTDA

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
14:42:55

08.475.034/0001-44 E. M. DE OLIVEIRA BATISTA
RESTAURANTE EIRELI

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
15:30:19

32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E SERVICOS
EIRELI

Não Não - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
15:57:42

15.790.280/0001-56 R M P ROMERO Sim Sim - R$ 164.611.116,0000 30/12/2019
18:28:54

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim - R$ 198.871.200,0000 31/12/2019
08:08:49

00.635.189/0001-99 ITALIAN COMERCIO DE
ALIMENTOS E SERVICOS DE
TERCEIRIZAC

Sim Sim - R$ 249.492.960,0000 27/12/2019
12:17:49

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Sorteio eletrônico 31/12/2019
09:34:58

Grupo teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R$ 164.611.116,0000. Procedeu-se o
sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do prazo de
Convocação - Anexo

31/12/2019
10:27:09

Convocado para envio de anexo o fornecedor VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA,
CNPJ/CPF: 04.675.771/0001-30.

Encerramento do
prazo de Convocação
- Anexo

31/12/2019
12:42:15

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VOGUE - ALIMENTACAO E
NUTRICAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.675.771/0001-30.

Habilitado 31/12/2019
14:28:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA -
CNPJ/CPF: 04.675.771/0001-30

Registro Intenção de
Recurso

31/12/2019
14:42:38

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RBX ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 17033316000182. Motivo: Sr. Pregoeiro manifesto. 1. preço inexequível. 2.
Documentação das empresas.

Intenção de Recurso
Aceita

31/12/2019
14:59:33

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RBX ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
17033316000182.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
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17.033.316/0001-82 31/12/2019 14:42 31/12/2019 14:59 Aceito
Motivo Intenção:Sr. Pregoeiro manifesto. 1. preço inexequível. 2. Documentação das empresas.

 
HISTÓRICO DO GRUPO 2

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

CNPJ/CPF Fornecedor Porte 
ME/EPP

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

Registro
02.416.118/0002-01 ELDORADO REFEICOES

LTDA.
Não Não - R$ 79.130.700,0000 18/12/2019

09:10:28
03.750.757/0001-90 SEPAT MULTI SERVICE LTDA Não Não - R$ 111.070.728,0000 30/12/2019

08:27:39
17.033.316/0001-82 RBX ALIMENTACAO E

SERVICOS EIRELI
Não Não - R$ 117.976.680,0000 30/12/2019

18:39:19
01.646.611/0001-74 O UNIVERSITARIO

RESTAURANTE IND COM E
AGROPECUARIA LTDA

Não Não - R$ 130.997.277,0000 12/12/2019
16:19:09

10.221.304/0001-32 AZTER SOLUCOES LTDA Sim Sim - R$ 130.997.277,0000 13/12/2019
15:06:09

35.653.880/0001-80 PAISAGEM COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Sim Não - R$ 130.997.277,0000 17/12/2019
14:42:52

11.282.223/0001-05 ANGA ALIMENTACAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não - R$ 130.997.277,0000 19/12/2019
16:27:59

09.621.493/0001-51 F.G.R.SILVA BUFFET E
EVENTOS LTDA

Não Não - R$ 130.997.277,0000 23/12/2019
15:11:41

02.102.125/0001-58 APARECIDA REGINA
CASSAROTTI - EIRELI

Não Não - R$ 130.997.277,0000 23/12/2019
16:20:24

68.593.979/0001-92 MMW IRMAOS ALIMENTOS
LTDA

Não Não - R$ 130.997.277,0000 26/12/2019
07:59:51

04.228.626/0001-00 ISM GOMES DE MATTOS
EIRELI

Não Não - R$ 130.997.277,0000 26/12/2019
09:05:35

13.769.784/0001-69 PRIME REFEICOES E
SERVICOS EIRELI

Não Não - R$ 130.997.277,0000 27/12/2019
15:37:50

03.706.826/0001-69 P.R.M. SERVICOS E MAO DE
OBRA ESPECIALIZADA
EIRELI

Não Não - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
09:01:48

05.099.651/0001-02 M. V. G. B. REFEICOES
COLETIVAS - LTDA

Não Não - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
09:45:19

20.522.050/0001-46 ESPECIALY TERCEIRIZACAO -
EIRELI

Não Não - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
10:08:14

07.361.085/0001-82 HEALTH NUTRICAO E
SERVICOS EIRELI

Não Não - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
11:22:18

08.470.393/0001-09 KADU COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Não Não - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
12:03:00

00.801.512/0001-57 AGILE CORP SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA

Não Não - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
13:31:18

27.616.343/0001-31 MAXIMA REFEICOES E
SEGURANCA ELETRONICA
LTDA

Não Não - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
14:05:53

19.007.762/0001-48 EMPORIO REPRESENTACOES
LTDA

Não Não - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
14:41:46

08.475.034/0001-44 E. M. DE OLIVEIRA BATISTA
RESTAURANTE EIRELI

Não Não - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
15:30:19

32.441.297/0001-17 SABOR ORIGINAL
ALIMENTACAO E SERVICOS
EIRELI

Não Não - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
15:57:42

15.790.280/0001-56 R M P ROMERO Sim Sim - R$ 130.997.277,0000 30/12/2019
18:28:54

26.418.988/0001-05 XAVIER LIMA COMERCIAL
EIRELI

Sim Sim - R$ 158.261.400,0000 31/12/2019
08:08:49

00.635.189/0001-99 ITALIAN COMERCIO DE
ALIMENTOS E SERVICOS DE
TERCEIRIZAC

Sim Sim - R$ 198.546.120,0000 27/12/2019
12:17:49

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Sorteio
eletrônico

31/12/2019
10:10:49

Grupo teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R$ 130.997.277,0000. Procedeu-se o sorteio
eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Abertura do
prazo de

31/12/2019
10:27:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44.
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Convocação -
Anexo
Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

31/12/2019
12:17:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E. M. DE OLIVEIRA BATISTA
RESTAURANTE EIRELI, CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

31/12/2019
13:57:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

31/12/2019
14:26:32

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor E. M. DE OLIVEIRA BATISTA
RESTAURANTE EIRELI, CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44.

Habilitado 31/12/2019
14:28:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI -
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44

Registro
Intenção de
Recurso

31/12/2019
14:42:23

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E
AGROPECUARIA LTDA CNPJ/CPF: 01646611000174. Motivo: Manifestamos intenção de interpor
recurso contra a empresa E.M de Oliveira Batista Restaurante Eireli, por não atender aos itens de
qualificação técnica, atestado ap

Registro
Intenção de
Recurso

31/12/2019
14:46:19

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: RBX ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF:
17033316000182. Motivo: Sr. Pregoeiro manisfesto. 1. preço inexequível 2. Documentação das
empresas. E que os memoriais serão apresentados em momento oportuno. Pois não há na legislação
vigente rejeição sumária

Intenção de
Recurso Aceita

31/12/2019
15:00:27

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E
AGROPECUARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01646611000174.

Intenção de
Recurso Aceita

31/12/2019
15:00:40

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: RBX ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
17033316000182.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

17.033.316/0001-82 31/12/2019 14:46 31/12/2019 15:00 Aceito
Motivo Intenção:Sr. Pregoeiro manisfesto. 1. preço inexequível 2. Documentação das empresas. E que os
memoriais serão apresentados em momento oportuno. Pois não há na legislação vigente rejeição sumária da
intenção de recurso.

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação
01.646.611/0001-74 31/12/2019 14:42 31/12/2019 15:00 Aceito

Motivo Intenção:Manifestamos intenção de interpor recurso contra a empresa E.M de Oliveira Batista
Restaurante Eireli, por não atender aos itens de qualificação técnica, atestado apresentado em quantidade
insuficiente conforme item 7.2.1 alínea III, e a CRQ apresentada Consta capital divergente da Alteração
Contratual, declaração de optante pelo simples sendo que a empresa não é optante,requisitos de
qualificação econômico financeira resguardando-se ao direito de suscitar outros pontos no recurso.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Pregoeiro 31/12/2019
09:02:55

Bom dia senhores licitantes!

Pregoeiro 31/12/2019
09:03:05

Declaro aberta a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 32/2018-SSPDF.

Pregoeiro 31/12/2019
09:03:24

Atenção para os avisos:

Pregoeiro 31/12/2019
09:03:33

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 31/12/2019

09:08:19
Após o encerramento da fase de lances as empresas provisoriamente vencedoras dos
ITENS deverão enviar exclusivamente no anexo do sistema a PROPOSTA DE PREÇOS

corrigida com o preço final, elaborada conforme item 5.5, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”,
e “g”; juntamente com a documentação de habilitação, conforme item 7.2. e seus

subitens.
Pregoeiro 31/12/2019

09:08:46
Deverá enviar também os documentos exigidos nos incisos IV, V, VI, e X do item 7.2.1. do

edital.
Pregoeiro 31/12/2019

09:08:52
A licitante cuja habilitação no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do

Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo
documento dentro de sua validade a fim de comprovar a sua regularidade.

Pregoeiro 31/12/2019
09:09:01

SERÁ CONCEDIDO O PRAZO DE 2 HORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
CORRIGIDA COM O PREÇO FINAL, DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DEMAIS

DOCUMENTOS NO ANEXO DO SISTEMA, CONTADOS A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O
SISTEMA ENVIAR A MENSAGEM CONVOCANDO A(S) EMPRESA(S) DETENTORA(S) DO

MENOR PREÇO.
Pregoeiro 31/12/2019

09:09:12
Se necessário, a licitante poderá solicitar prorrogação de prazo neste chat, desde que

esteja dentro do prazo concedido. Caso o chat não esteja aberto, a licitante deverá fazer
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contato no telefone: (61) 3441-8824 ou 3441-8814, solicitando a este pregoeiro a
abertura do chat.

Pregoeiro 31/12/2019
09:10:05

Não serão conhecidos os documentos de habilitação e a proposta de preços se enviadas
por e-mail. Por gentileza, enviem exclusivamente no ANEXO DO SISTEMA quando forem

convocados. Durante o prazo para envio dos documentos, o anexo será aberto tantas
vezes for necessário.

Pregoeiro 31/12/2019
09:20:49

Grupo 1 foi aberto com tempo de iminência de 2 minutos!

Sistema 31/12/2019
09:21:02

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 09:23 de 31/12/2019, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema 31/12/2019
09:34:58

O GRUPO 1 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R$ 164.611.116,0000.
Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro 31/12/2019

09:37:49
Grupo 2 foi aberto com tempo de iminência de 2 minutos!

Sistema 31/12/2019
09:39:53

O(s) Grupo(s) G2 está(ão) em iminência até 09:41 de 31/12/2019, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Sistema 31/12/2019
10:10:49

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de julgamento das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanhar

julgamento/habilitação/admissibilidade"
Sistema 31/12/2019

10:10:49
O GRUPO 2 teve empate real de propostas no(s) valor(es) de R$ 130.997.277,0000.
Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.

Acompanhe a classificação no Julgamento de Propostas.
Pregoeiro 31/12/2019

10:19:38
Senhores Licitantes, faremos a convocação para envio dos documentos de habilitação e da

proposta de preços assinada pelo Representante Legal da empresa
Pregoeiro 31/12/2019

10:22:59
Para VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - Bom dia Srs Licitantes, solicito o envio

dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance,
assinada pelo Representante Legal da empresa. Prazo é de duas horas

Pregoeiro 31/12/2019
10:23:44

Para E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI - Bom dia Srs Licitantes, solicito o
envio dos documentos de habilitação e da proposta de preços ajustada ao preço do lance,

assinada pelo Representante Legal da empresa. Prazo é de duas horas
Sistema 31/12/2019

10:27:09
Senhor fornecedor VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, CNPJ/CPF:

04.675.771/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema 31/12/2019

10:27:17
Senhor fornecedor E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI, CNPJ/CPF:

08.475.034/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
08.475.034/0001-

44
31/12/2019
10:31:11

Senhor pregoeiro, solicitamos prorrogação do prazo. Justificativa: Elaboração minuciosa e
correta de forma tempestiva.

Pregoeiro 31/12/2019
10:38:13

Para E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI - Srs Licitantes, de qual prazo
necessitam?

08.475.034/0001-
44

31/12/2019
10:43:35

Senhor pregoeiro, até as 15:30.

Pregoeiro 31/12/2019
10:49:52

Para E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI - Senhores Licitantes, concedo a
prorrogação do prazo para todas as licitantes por mais duas horas, vencendo-se portanto

às 14h31min.
08.475.034/0001-

44
31/12/2019
10:50:12

Bom dia Sr pregoeiro, ate as 12:30

08.475.034/0001-
44

31/12/2019
10:50:49

Ok. agradecemos a prorrogação

Pregoeiro 31/12/2019
10:52:05

Para E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI - Senhores Licitantes, o prazo
inicialmente concedido de 2 horas venceria às 12h31min. Prorrogamos para as 14h31min.

Pregoeiro 31/12/2019
10:52:31

Para VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - Bom dia Srs Licitantes! Abrimos o chat a
seu pedido!

04.675.771/0001-
30

31/12/2019
10:53:09

Bom dia,

04.675.771/0001-
30

31/12/2019
10:53:20

Foi necessário ajustar nossa proposta.

04.675.771/0001-
30

31/12/2019
10:54:37

O lance final foi de R$ 76.535.640,0000

04.675.771/0001-
30

31/12/2019
10:55:05

Reduzimos para R$ 76.384.620,00

04.675.771/0001-
30

31/12/2019
10:56:52

Conforme já informado por V. Senhoria, a prorrogação do prazo foi concedido para todas
as licitantes por mais duas horas, vencendo-se portanto às 14h31min. Com a prorrogação

será possível checar corretamente a proposta e documentos. Obrigado.
04.675.771/0001-

30
31/12/2019
10:57:17

Portanto, até às 14h31min, enviaremos a proposta e documentação de habilitação.

Pregoeiro 31/12/2019
11:27:00

Para E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI - Srs Licitantes, por gentileza
eliminar a dízima nos preços unitários do jantar e ajustar o preço final para do item 7 para

R$ 26.185.068,00
Sistema 31/12/2019

12:17:14
Senhor Pregoeiro, o fornecedor E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,

CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema 31/12/2019

12:42:15
Senhor Pregoeiro, o fornecedor VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA, CNPJ/CPF:

04.675.771/0001-30, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 31/12/2019 Senhores Licitantes, recebemos os documentos, vamos analisá-los e divulgaremos o
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12:58:15 resultado ainda hoje! Estejam conectados e atentos às nossas mensagens!
Pregoeiro 31/12/2019

13:53:25
Para E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI - Srs Licitantes, estão conectados?

Pregoeiro 31/12/2019
13:56:46

Para E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI - Por gentileza faça as seguintes
correções em sua proposta de preços, considerando-se o preço unitário de R$ 3,64 para o

item 7: VALOR MÉDIO MENSAL: R$ 872.835,60; VALOR MÉDIO PARA 30 MESES: R$
26.185.068,00; VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PREÇOS R$ 60.786.765,00

Sistema 31/12/2019
13:57:01

Senhor fornecedor E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI, CNPJ/CPF:
08.475.034/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Sistema 31/12/2019
14:26:32

Senhor fornecedor E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI, CNPJ/CPF:
08.475.034/0001-44, o prazo para envio de anexo para o grupo G2 foi encerrado pelo

Pregoeiro.
Pregoeiro 31/12/2019

14:27:39
Senhores Licitantes, faremos a habilitação das empresas quando será aberto o prazo para

manifestar intenção de recursos, na forma do item 9.4 do edital
Sistema 31/12/2019

14:28:06
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 31/12/2019

14:28:22
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/12/2019 às

14:59:00.
Pregoeiro 31/12/2019

14:28:37
Convoco as demais empresas a apresentarem intenção de recurso MOTIVADAMENTE,
alertando que o juízo de admissibilidade será realizado por este Pregoeiro, conforme
previsão legal e ainda, conforme prescreve o Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU,

sendo aceitas somente as intenções que apresentarem motivação legal.
Pregoeiro 31/12/2019

15:01:29
Há intenção de recursos, desta forma será aberto o prazo para apresentação das razões e
das contrarrazões. Após a decisão desses recursos os documentos de habilitação, originais
ou cópia autenticada, e a proposta de preços deverão ser enviados para o endereço SAM

Conjunto A Bloco A Ed Sede da SSP 2º andar CEP70620-010 Brasília – DF; ou entregar no
Protocolo

Pregoeiro 31/12/2019
15:01:36

desta SSP

Pregoeiro 31/12/2019
15:01:51

Atenção para os prazos que constarão da Ata da Sessão Pública

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

06/09/2019
16:28:42

Pregoeiro Anterior: 00248704710-FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES . Pregoeiro Atual:
34731156149-NILSON ALMEIDA QUIRINO . Justificativa: De acordo com a Portaria nº 67/2019 e
a designação constante do processo

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

10/09/2019
10:11:45

Pregoeiro Anterior: 34731156149-NILSON ALMEIDA QUIRINO . Pregoeiro Atual: 73134708191-
GABRIELLA ALVES DA CUNHA . Justificativa: Pregoeiro titular encontra-se de férias.

Alteração de
Pregoeiro/Equipe de

Apoio

12/11/2019
07:30:12

Pregoeiro Anterior: 73134708191-GABRIELLA ALVES DA CUNHA . Pregoeiro Atual:
34731156149-NILSON ALMEIDA QUIRINO . Justificativa: Retorno das férias do Pregoeiro Titular

Abertura de Prazo 31/12/2019
14:28:06 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

31/12/2019
14:28:22 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/12/2019 às 14:59:00.

Data limite para registro de recurso: 06/01/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 09/01/2020.
Data limite para registro de decisão: 23/01/2020.

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 26, do Decreto 5.450 de 31
de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:03 horas do dia 31 de dezembro de 2019, cuja ata
foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro Oficial

AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA
Equipe de Apoio

GABRIELLA ALVES DA CUNHA
Equipe de Apoio

JEANE ROLEMBERG DIAS MACHADO GONCALVES
Equipe de Apoio
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

450107.322018 .19456 .4671 .6521316955686

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

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00032/2018

Às 10:00 horas do dia 27 de janeiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos
membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 67/2019 de 24/06/2019, 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 0050-000653/2017, para realizar os procedimentos relativos ao
Pregão nº 00032/2018. Modo de disputa: Decreto 5.450/2005. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresas especializadas para a prestação de serviço contínuo, comum de preparação e
fornecimento de quatro alimentações diárias para pessoas privadas de liberdade, recolhidas no Centro de
Detenção Provisória (CDP), Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito Federal II (PDF
II), e Centro de Internamento e Reeducação (CIR), unidades que compõem o Sistema Penitenciário do Distrito
Federal., tendo em vista Revisão da decisão que havia habilitado a EM de Oliveira Batista Restaurante Eireli,
conforme relatório de recurso constante do processo e lançado no COMPRASNET.

Item: 5 - GRUPO 2
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Desjejum: A. Achocolatado, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo
Tetra Pack, com conteúdo de 200 ml. A data de validade deverá vir impressa na embalagem, devendo restar,
no mínimo, trinta dias para seu vencimento, quando da entrega do produto aos custodiados. B. Pão francês
ou pão careca, com peso mínimo de 50 gramas, contendo 10 gramas de manteiga, ou margarina cremosa
vegetal, com sal.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.193.700 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 13.308.345,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA, pelo melhor lance de R$
6.100.000,0000 e com valor negociado a R$ 6.042.708,0000 .

Item: 6 - GRUPO 2
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Almoço: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de frango,
aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por
grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e
cinquenta) gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe. E. Esta refeição deverá vir acompanhada de
suco de fruta de sabores variados, acondicionado em embalagem cartonada, caixa tipo Tetra Pack, com
conteúdo de 200 ml. O prazo de validade, no dia do fornecimento, não poderá ser inferior à 30 (trinta) dias.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.193.700 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 55.463.427,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA, pelo melhor lance de R$
24.450.000,0000 e com valor negociado a R$ 24.242.769,0000 .

Item: 7 - GRUPO 2
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Jantar: Arroz, feijão, carne bovina, suína, linguiça, tipo calabresa ou de frango,
aves, ovos ou peixe, e uma guarnição (verdura, legumes, farofa, macarrão), todos de boa qualidade, com no
mínimo 650g (seiscentos e cinquenta) gramas, distribuídos da seguinte forma: A. 200 (duzentas) gramas de
arroz. B. 150 (cento e cinquenta) gramas de feijão, sendo, no mínimo, 60% dessa pesagem composta por
grãos e, no máximo, 40% de caldo. C. 150 (cento e cinquenta) gramas de guarnição. D. 150 (cento e
cinquenta) gramas de carne bovina, suína, aves, ovos ou peixe.
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Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.193.700 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 50.859.459,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA, pelo melhor lance de R$
23.738.000,0000 e com valor negociado a R$ 23.667.273,0000 .

Item: 8 - GRUPO 2
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: Lanche Noturno: Deverá ser entregue uma das seguintes opções (que variará
conforme cardápio mensal): A. 01 (um) pão francês, pão careca ou pão doce (com no mínimo 50 gramas),
servido com uma fatia de frios, que poderão variar dentre as seguintes opções: queijo tipo mussarela,
presunto, apresuntado ou mortadela (peso mínimo de 15g). B. 01 (um) pão com sabor (calabresa, beterraba,
cenoura, batata, queijo, dentre outros) que terá peso mínimo de 60 gramas. OU C. Biscoito, doce ou salgado,
com peso mínimo de 60 gramas no total, observado o disposto no item 5.2.3 e respectivos subitens. D. Esta
refeição deverá vir acompanhada de uma fruta in natura sendo aceitas as seguintes frutas: maçã, pêra,
banana, mamão papaya, ou fatia de mamão formosa, fatia de melão, devidamente embalada. As frutas
fornecidas deverão ser enquadradas como de primeira ou segunda qualidade, nos termos da Resolução -
CNNPA nº 12, de 1978 e modificações posteriores. Não serão aceitas frutas que estejam impróprias para o
consumo
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7.193.700 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Estimado: R$ 11.366.046,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA, pelo melhor lance de R$
6.999.999,0000 e com valor negociado a R$ 6.977.889,0000 .

Relação de Grupos
GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 130.997.277,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA, pelo melhor lance de
R$ 61.287.999,0000 e com valor negociado a R$ 60.930.639,0000 .

Itens do grupo:

 5 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 6 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 7 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

 8 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Histórico
Item: 5 - GRUPO 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

23/01/2020
22:36:33 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 27/01/2020
09:47:31

Recusa da proposta. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44, pelo melhor lance de R$ 6.834.015,0000. Motivo: De
acordo com o Relatório de Análise de Recurso Administrativo no qual o Pregoeiro reviu
a decisão e inabilitou a E.M. de Oliveira Batista porque não comprovou sua
regularidade junto ao Conselho Regional de Nutricionistas; não comprovou a
qualificação econômico-financeira; e, declaração falsa.

Aceite 27/01/2020
15:07:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM
E AGROPECUARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74, pelo melhor lance de R$
6.100.000,0000 e com valor negociado a R$ 6.042.708,0000. Motivo: De acordo com a
proposta de preços encaminhada pela licitante

Habilitado 27/01/2020
15:08:54

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND
COM E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.
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Item: 6 - GRUPO 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

23/01/2020
22:36:33 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 27/01/2020
09:47:31

Recusa da proposta. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44, pelo melhor lance de R$ 20.717.856,0000. Motivo:
De acordo com o Relatório de Análise de Recurso Administrativo no qual o Pregoeiro
reviu a decisão e inabilitou a E.M. de Oliveira Batista porque não comprovou sua
regularidade junto ao Conselho Regional de Nutricionistas; não comprovou a
qualificação econômico-financeira; e, declaração falsa.

Aceite 27/01/2020
15:07:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM
E AGROPECUARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74, pelo melhor lance de R$
24.450.000,0000 e com valor negociado a R$ 24.242.769,0000. Motivo: De acordo
com a proposta de preços encaminhada pela licitante

Habilitado 27/01/2020
15:08:54

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND
COM E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 7 - GRUPO 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

23/01/2020
22:36:33 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 27/01/2020
09:47:31

Recusa da proposta. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44, pelo melhor lance de R$ 26.200.000,0000. Motivo:
De acordo com o Relatório de Análise de Recurso Administrativo no qual o Pregoeiro
reviu a decisão e inabilitou a E.M. de Oliveira Batista porque não comprovou sua
regularidade junto ao Conselho Regional de Nutricionistas; não comprovou a
qualificação econômico-financeira; e, declaração falsa.

Aceite 27/01/2020
15:07:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM
E AGROPECUARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74, pelo melhor lance de R$
23.738.000,0000 e com valor negociado a R$ 23.667.273,0000. Motivo: De acordo
com a proposta de preços encaminhada pela licitante

Habilitado 27/01/2020
15:08:54

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND
COM E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

 
Item: 8 - GRUPO 2 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de
Fase

23/01/2020
22:36:33 Volta de Fase para Julgamento

Recusa 27/01/2020
09:47:31

Recusa da proposta. Fornecedor: E. M. DE OLIVEIRA BATISTA RESTAURANTE EIRELI,
CNPJ/CPF: 08.475.034/0001-44, pelo melhor lance de R$ 7.049.826,0000. Motivo: De
acordo com o Relatório de Análise de Recurso Administrativo no qual o Pregoeiro reviu
a decisão e inabilitou a E.M. de Oliveira Batista porque não comprovou sua
regularidade junto ao Conselho Regional de Nutricionistas; não comprovou a
qualificação econômico-financeira; e, declaração falsa.

Aceite 27/01/2020
15:07:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM
E AGROPECUARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74, pelo melhor lance de R$
6.999.999,0000 e com valor negociado a R$ 6.977.889,0000. Motivo: De acordo com a
proposta de preços encaminhada pela licitante

Habilitado 27/01/2020
15:08:54

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND
COM E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.
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HISTÓRICO DO GRUPO 2

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

27/01/2020
10:07:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor O UNIVERSITARIO RESTAURANTE
IND COM E AGROPECUARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

27/01/2020
11:21:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor O UNIVERSITARIO
RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74.

Habilitado 27/01/2020
15:08:54

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE
IND COM E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74

Registro
Intenção de
Recurso

27/01/2020
15:10:46

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SEPAT MULTI SERVICE LTDA
CNPJ/CPF: 03750757000190. Motivo: A empresa SEPAT manifesta intenção de
recorrer pelos seguintes motivos: - Consideramos que a planilha de custos
apresentada está em desacordo com o Edital e a legislação vigente, não
contemplando

Exclusão
Intenção de
Recurso

27/01/2020
15:17:26

Exclusão de Inteção de Recurso. Fornecedor: SEPAT MULTI SERVICE LTDA
CNPJ/CPF: 03750757000190.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/01/2020
22:36:33

Este pregão foi reagendado para 27/01/2020 10:00.

Sistema 23/01/2020
22:36:33

Sr(s) fornecedor(es), o item G2 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 27/01/2020
10:00:43

Bom dia!!! Em função da inabilitação da primeira empresa classificada para
o Grupo, a sessão foi reaberta.

Pregoeiro 27/01/2020
10:07:05

Para O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA -
Bom dia Srs Licitantes, solicito que na sua proposta de preços seja

concedido o desconto de forma que o preço unitário por dia seja o mesmo
do grupo 1, de R$ 8,45.

Pregoeiro 27/01/2020
10:07:12

Para O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA -
Bom dia Srs. Licitantes, solicito o envio da proposta de preços assinada

pelo Representante Legal da empresa e de todos os documentos de
habilitação. O prazo inicial é de duas horas e, por ter concedido

prorrogação às demais licitantes, desde já concedo mais duas horas,
vencendo às 14:07

Sistema 27/01/2020
10:07:25

Senhor fornecedor O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E
AGROPECUARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74, solicito o envio do

anexo referente ao grupo G2.
01.646.611/0001-

74
27/01/2020
10:10:33

Bom dia! Estaremos enviando os documentos dentro do prazo previstos,
informamos, ainda, que os valores apresentados por nossa empresa já se

encontram no limite.
Pregoeiro 27/01/2020

10:12:27
Para O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA -
Srs. Licitantes, sempre há uma margem para negociação. Espero que essa

empresa reveja seus custos e conceda o desconto solicitado!
01.646.611/0001-

74
27/01/2020
10:22:39

Senhor pregoeiro, apesar da atual conjuntura econômica, conseguimos
reduzir a diaria para R$ 8,47.

Pregoeiro 27/01/2020
10:25:21

Para O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA -
Srs Licitante, agradecemos o esforço nesta negociação

01.646.611/0001-
74

27/01/2020
10:27:50

Estaremos enviando documentação e proposta com a atual negociação.

Sistema 27/01/2020
11:21:38

Senhor Pregoeiro, o fornecedor O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND
COM E AGROPECUARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.646.611/0001-74, enviou o

anexo para o grupo G2.
Pregoeiro 27/01/2020

11:25:59
Recebemos os documentos da empresa O Universitário e vamos analisá-

los. Permaneçam conectados e atentos às mensagens



27/01/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 5/6

Pregoeiro 27/01/2020
12:17:43

Srs Licitantes, retornaremos a partir das 15 horas.

Pregoeiro 27/01/2020
15:01:36

Boa tarde! A sessão está reaberta!

Sistema 27/01/2020
15:08:54

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 27/01/2020

15:09:05
Senhores Licitantes, faremos a habilitação da empresa classificada para o
Grupo 2 quando será aberto o prazo para manifestar intenção de recursos,

na forma do item 9.4 do edital
Pregoeiro 27/01/2020

15:09:13
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos:

27/01/2020 às 15:40:00.
Pregoeiro 27/01/2020

15:09:23
Convoco as demais empresas a apresentarem intenção de recurso

MOTIVADAMENTE, alertando que o juízo de admissibilidade será realizado
por este Pregoeiro, conforme previsão legal e ainda, conforme prescreve o

Acórdão nº 600/2011 – Plenário – TCU, sendo aceitas somente as
intenções que apresentarem motivação legal.

Pregoeiro 27/01/2020
15:45:49

Não há intenção de recursos, desta forma convoco a empresa O
Universitário para enviar os originais ou cópia autenticada, e a proposta de

preços assinada pelo Representante Legal da empresa para o endereço
SAM Conjunto A Bloco A Ed Sede da SSP 2º andar CEP 70620-010 Brasília

– DF; ou entregar no Protocolo ou na Coordenação de Licitação.
Pregoeiro 27/01/2020

15:45:58
A sessão está encerrada!

Pregoeiro 27/01/2020
15:46:03

Boa tarde!

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de Fase 23/01/2020
22:36:33

Revisão da decisão que havia habilitado a EM de Oliveira Batista Restaurante
Eireli, conforme relatório de recurso constante do processo e lançado no
COMPRASNET. Reagendado para: 27/01/2020 10:00

Abertura de
Prazo

27/01/2020
15:08:54 Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

27/01/2020
15:09:13

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2020 às
15:40:00.

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 5.450 de 31 de maio de 2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a
sessão às 15:46 horas do dia 27 de janeiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio.

 
NILSON ALMEIDA QUIRINO 
Pregoeiro Oficial

AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA
Equipe de Apoio

GABRIELLA ALVES DA CUNHA
Equipe de Apoio

JEANE ROLEMBERG DIAS MACHADO GONCALVES
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   
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