
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE LICITACAO

- (GO)

 

    Licitação: (Ano: 2012/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo:

49332416/2012)

 

     Às 15:01:01 horas do dia 19/12/2012 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA, e a respectiva

Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de

Licitação do Pregão Nº 49332416/2012 - 2012/187/12-SRP que tem por objeto Aquisição de

ração, patê, milho, sal, girassol, para os animais do zoológico, atendendo a Agência

Municipal do Meio Ambiente  AMMA, conforme condições e especificações estabelecidas no

Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços..

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Ração para Aves AM-16.

Lote (2) - Ração para Ave MM-15.

Lote (3) - Ração para Ave t-19.

Lote (4) - Ração para flamingo, Guarás e aves afins, ração para aves ornamentais FL32.

Lote (5) - Ração para Primatas P-18.

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:43:07:746 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 15.000,00

18/12/2012 11:12:19:330 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:43:07:746 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 5.000,00

18/12/2012 11:12:19:330 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 1.750,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:43:07:746 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 6.000,00

18/12/2012 11:12:19:330 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 2.500,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:43:07:746 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 15.000,00

18/12/2012 11:12:19:330 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 6.250,00



Lote (6) - Ração Suína

Lote (7) - Ração Coelho

Lote (8) - Ração Canina

Lote (9) - Ração de Avestruz

Lote (10) - Ração Postura Granulada

Lote (11) - Ração Equino

Lote (12) - Ração Gato

Lote (13) - Ração Rato

Lote (14) - Patê para Gato

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:43:07:746 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 10.000,00

18/12/2012 11:12:19:330 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 4.200,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:50:48:038 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:50:48:038 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:50:48:038 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 8.000,00

18/12/2012 11:16:50:590 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 26.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:50:48:038 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:50:48:038 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:54:00:422 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 75.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:54:00:422 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 5.000,00

18/12/2012 11:26:12:530 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:54:00:422 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 10.000,00

18/12/2012 11:26:12:530 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta



Lote (15) - Ração postura fina

Lote (16) - Milho seco amarelo

Lote (17) - Ração Pássaro Preto, Sal para Caprino e Sal para Ruminantes.

Lote (18) - Girassol Rajado

Lote (19) - Ração ruminante peletizada

Lote (20) - Patê para cão

    Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Ração para Aves AM-16.

Lote (2) - Ração para Ave MM-15.

Lote (3) - Ração para Ave t-19.

18/12/2012 17:54:00:422 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:54:00:422 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:57:26:093 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:57:26:093 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:57:26:093 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:57:26:093 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

18/12/2012 17:57:26:093 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2012 15:40:47:284 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 4.500,00

19/12/2012 15:01:47:045 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 4.999,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2012 15:41:06:426 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 1.500,00

19/12/2012 15:06:44:751 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 1.749,99

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2012 15:07:55:166 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 2.400,00



Lote (4) - Ração para flamingo, Guarás e aves afins, ração para aves ornamentais FL32.

Lote (5) - Ração para Primatas P-18.

Lote (6) - Ração Suína

Lote (7) - Ração Coelho

Lote (8) - Ração Canina

Lote (9) - Ração de Avestruz

Lote (10) - Ração Postura Granulada

Lote (11) - Ração Equino

Lote (12) - Ração Gato

19/12/2012 15:07:08:505 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 2.499,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2012 15:08:10:066 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 6.200,00

19/12/2012 15:07:24:259 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 6.249,50

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2012 15:08:25:009 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 4.150,00

19/12/2012 15:07:42:504 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 4.199,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:50:48:038 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:50:48:038 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 12.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2012 15:22:17:671 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 7.820,00

19/12/2012 15:11:29:646 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 7.840,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:50:48:038 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:50:48:038 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 10.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:54:00:422 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 75.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2012 16:53:03:127 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 4.900,00

19/12/2012 16:49:34:255 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 4.998,00



Lote (13) - Ração Rato

Lote (14) - Patê para Gato

Lote (15) - Ração postura fina

Lote (16) - Milho seco amarelo

Lote (17) - Ração Pássaro Preto, Sal para Caprino e Sal para Ruminantes.

Lote (18) - Girassol Rajado

Lote (19) - Ração ruminante peletizada

Lote (20) - Patê para cão

 

    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

Disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 19/12/2012, às 15:45:08 horas, no lote (1) - Ração para Aves AM-16. -  a situação

Data-Hora Fornecedor Lance

19/12/2012 16:47:31:236 LICITAVET COMERCIAL LTDA  R$ 5.000,00

19/12/2012 16:47:16:449 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 5.200,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:54:00:422 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 8.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:54:00:422 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 15.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:57:26:093 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:57:26:093 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 5.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:57:26:093 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 4.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:57:26:093 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 50.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

18/12/2012 17:57:26:093 CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA  R$ 5.000,00



do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:43:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:43:56 horas, no lote (1) - Ração para Aves AM-16. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 09/01/2013, às 14:47:28 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:47:28 horas, no lote (1) - Ração para Aves AM-16. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:47:28 horas, no lote (1) - Ração para Aves AM-16. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LICITAVET

COMERCIAL LTDA com o valor R$ 4.500,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 15:44:44 horas, no lote (2) - Ração para Ave MM-15. -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:45:03 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:45:03 horas, no lote (2) - Ração para Ave MM-15. -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adequação do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:47:46 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:47:46 horas, no lote (2) - Ração para Ave MM-15. -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:47:46 horas, no lote (2) - Ração para Ave MM-15. -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LICITAVET

COMERCIAL LTDA com o valor R$ 1.499,96.

 

    No dia 19/12/2012, às 15:59:04 horas, no lote (3) - Ração para Ave t-19. -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:45:35 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:45:35 horas, no lote (3) - Ração para Ave t-19. -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 09/01/2013, às 14:48:03 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:48:03 horas, no lote (3) - Ração para Ave t-19. -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado.

 



    No dia 09/01/2013, às 14:48:03 horas, no lote (3) - Ração para Ave t-19. -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LICITAVET

COMERCIAL LTDA com o valor R$ 2.400,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 16:08:45 horas, no lote (4) - Ração para flamingo, Guarás e aves

afins, ração para aves ornamentais FL32. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 02/01/2013, às 10:46:52 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:46:52 horas, no lote (4) - Ração para flamingo, Guarás e aves

afins, ração para aves ornamentais FL32. -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. No dia 09/01/2013, às 14:48:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:48:24 horas, no lote (4) - Ração para flamingo, Guarás e aves

afins, ração para aves ornamentais FL32. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:48:24 horas, no lote (4) - Ração para flamingo, Guarás e aves

afins, ração para aves ornamentais FL32. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação à empresa LICITAVET COMERCIAL LTDA com o valor R$

6.200,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 16:02:59 horas, no lote (5) - Ração para Primatas P-18. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:47:48 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:47:48 horas, no lote (5) - Ração para Primatas P-18. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

Adequação do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:48:43 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:48:43 horas, no lote (5) - Ração para Primatas P-18. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:48:43 horas, no lote (5) - Ração para Primatas P-18. -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LICITAVET

COMERCIAL LTDA com o valor R$ 4.149,88.

 

    No dia 19/12/2012, às 16:10:48 horas, no lote (6) - Ração Suína -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:50:22 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:50:22 horas, no lote (6) - Ração Suína -  a situação do lote foi



alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:49:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:49:03 horas, no lote (6) - Ração Suína -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:49:03 horas, no lote (6) - Ração Suína -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI PRODUTOS

AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 7.300,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 16:07:33 horas, no lote (7) - Ração Coelho -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:51:49 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:51:49 horas, no lote (7) - Ração Coelho -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:49:25 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:49:25 horas, no lote (7) - Ração Coelho -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:49:25 horas, no lote (7) - Ração Coelho -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI PRODUTOS

AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 1.890,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 15:50:47 horas, no lote (8) - Ração Canina -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:53:07 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:53:07 horas, no lote (8) - Ração Canina -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Adequação de

valor.. No dia 09/01/2013, às 14:49:42 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:49:42 horas, no lote (8) - Ração Canina -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:49:42 horas, no lote (8) - Ração Canina -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI PRODUTOS



AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 7.819,50.

 

    No dia 19/12/2012, às 16:07:23 horas, no lote (9) - Ração de Avestruz -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:53:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:53:46 horas, no lote (9) - Ração de Avestruz -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Adequação de

valor.. No dia 09/01/2013, às 14:50:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:50:02 horas, no lote (9) - Ração de Avestruz -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:50:02 horas, no lote (9) - Ração de Avestruz -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 9.997,20.

 

    No dia 19/12/2012, às 16:00:06 horas, no lote (10) - Ração Postura Granulada -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:54:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:54:51 horas, no lote (10) - Ração Postura Granulada -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:50:19 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:50:19 horas, no lote (10) - Ração Postura Granulada -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:50:19 horas, no lote (10) - Ração Postura Granulada -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO

BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 4.356,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 16:43:23 horas, no lote (11) - Ração Equino -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:56:24 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:56:24 horas, no lote (11) - Ração Equino -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:50:56 horas, a situação do lote foi



finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:50:56 horas, no lote (11) - Ração Equino -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:50:56 horas, no lote (11) - Ração Equino -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 45.200,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 17:04:23 horas, no lote (12) - Ração Gato -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 10:57:26 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 10:57:26 horas, no lote (12) - Ração Gato -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:51:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:51:29 horas, no lote (12) - Ração Gato -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:51:29 horas, no lote (12) - Ração Gato -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI PRODUTOS

AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 2.190,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 16:50:12 horas, no lote (13) - Ração Rato -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 11:02:05 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 11:02:05 horas, no lote (13) - Ração Rato -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:52:03 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:52:03 horas, no lote (13) - Ração Rato -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:52:03 horas, no lote (13) - Ração Rato -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LICITAVET COMERCIAL

LTDA com o valor R$ 4.932,00.



 

    No dia 19/12/2012, às 17:03:02 horas, no lote (14) - Patê para Gato -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 11:03:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 11:03:36 horas, no lote (14) - Patê para Gato -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:53:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:53:34 horas, no lote (14) - Patê para Gato -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:53:34 horas, no lote (14) - Patê para Gato -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 5.520,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 16:48:38 horas, no lote (15) - Ração postura fina -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 11:04:55 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 11:04:55 horas, no lote (15) - Ração postura fina -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:54:46 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:54:46 horas, no lote (15) - Ração postura fina -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:54:46 horas, no lote (15) - Ração postura fina -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 9.048,72.

 

    No dia 19/12/2012, às 17:10:48 horas, no lote (16) - Milho seco amarelo -  a situação do

lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 11:05:47 horas, a situação do lote

foi finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 11:05:47 horas, no lote (16) - Milho seco amarelo -  a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:56:14 horas, a situação do lote foi



finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:56:14 horas, no lote (16) - Milho seco amarelo -  a situação do

lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:56:14 horas, no lote (16) - Milho seco amarelo -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 1.790,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 17:08:38 horas, no lote (17) - Ração Pássaro Preto, Sal para

Caprino e Sal para Ruminantes. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

02/01/2013, às 11:07:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 11:07:37 horas, no lote (17) - Ração Pássaro Preto, Sal para

Caprino e Sal para Ruminantes. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa concordou na redução do valor.. No dia

09/01/2013, às 14:57:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:57:55 horas, no lote (17) - Ração Pássaro Preto, Sal para

Caprino e Sal para Ruminantes. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:57:55 horas, no lote (17) - Ração Pássaro Preto, Sal para

Caprino e Sal para Ruminantes. -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação à empresa CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA com o

valor R$ 1.329,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 16:59:05 horas, no lote (18) - Girassol Rajado -  a situação do lote

foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 11:08:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 11:08:34 horas, no lote (18) - Girassol Rajado -  a situação do lote

foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A empresa

concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:58:34 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:58:34 horas, no lote (18) - Girassol Rajado -  a situação do lote

foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:58:34 horas, no lote (18) - Girassol Rajado -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI



PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 2.430,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 17:06:09 horas, no lote (19) - Ração ruminante peletizada -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 11:09:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 11:09:38 horas, no lote (19) - Ração ruminante peletizada -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte:

A empresa concordou na redução do valor.. No dia 09/01/2013, às 14:59:17 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 14:59:17 horas, no lote (19) - Ração ruminante peletizada -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 14:59:17 horas, no lote (19) - Ração ruminante peletizada -  pelo

critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO

BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 39.530,00.

 

    No dia 19/12/2012, às 17:03:06 horas, no lote (20) - Patê para cão -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. No dia 02/01/2013, às 11:11:14 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 02/01/2013, às 11:11:14 horas, no lote (20) - Patê para cão -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Adequação de

valor.. No dia 09/01/2013, às 15:00:53 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/01/2013, às 15:00:53 horas, no lote (20) - Patê para cão -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado.

 

    No dia 09/01/2013, às 15:00:53 horas, no lote (20) - Patê para cão -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CASA DO BOI

PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA com o valor R$ 4.997,30.

 

        No dia 09/01/2013, o Pregoeiroda Disputa da licitação  - LUCIULA SANTANA DOS

SANTOS FERREIRA -  cadastrou a seguinte minuta da ata: 

 

    Nada mais a tratar, a Pregoeira e a equipe de apoio encerram os trabalhos com a

lavratura desta ata que, após lida e achada em conforme, vai assinada, e posteriormente

submetida à apreciação da autoridade superior, para se assim entender e concordar,

promover a Homologação do objeto licitado à empresa vencedora. A ata de adjudicação do



certame também será publicada no site www.goiania.go.gov.br.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da Disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

LUCIULA SANTANA DOS SANTOS FERREIRA

Pregoeiro da Disputa

 

FRADIQUE MACHADO DE MIRANDA DIAS

Autoridade Competente

 

FERNANDA TEODORO DA SILVA BARROS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:

CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

LICITAVET COMERCIAL LTDA


