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DESPACHO 

 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 002/2019 – Aquisição de gêneros alimentícios - 

Amostra dos produtos 

 

Considerando o laudo de avaliação dos produtos apresentado pela Comissão 

Municipal de Inspeção de produtos da Merenda Escolar de Iúna constando a 

marca dos produtos apresentados pelos  licitantes arrematantes; 

 

Considerando a marca dos produtos apresentado pelas empresa no ato da 

licitação, informado no quadro de vencedores; 

 

Considerando o item 12.3.2. do edital onde diz: A amostra consiste na entrega de 

quantidade equivalente a uma unidade do lote, com especificações, 

acondicionamento, rótulo, marca, modelo, etc. (quando exigidos), que atenda as 

condições previstas no edital e seja idêntica à ofertada pelo licitante em sua 

proposta. 

 

Considerando a divergência de marca dos produtos apresentados pelas empresas 

Vix Comércio e Serviços Eireli ME  e Gabriela Hubner Silverio ME no ato da 

licitação e na amostra; 

 

Desclassifico os lotes abaixo descritos das empresas: 

Vix Comércio e Serviços Eireli ME:  

Lote 82 (milho verde) – licitado: marca Quero / amostra: marca Sofruta. 

Lote 93 e 94 (peito de frango) – licitado: marca Pif Paf  / amostra: Uniaves. 
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Lote 99 (polpa de fruta goiaba) – licitado: marca Pulfrut / amostra: Moxuara. 

Lote 100 ( polpa de fruta manga) – licitado: marca Pulfrut  / amostra: Moxuara. 

Lote 103 (polvilho azedo) – licitado: marca Kodilar / amostra: Leste. 

Lote 104 (proteína texturizada) – licitado: marca Sinha / amostra: Nutrilife. 

Lote 122 (triguilho) – licitado: marca Princesa do norte / amostra: colibri. 

 

Gabriela Hubner Silverio ME: 

Lote 61 (leite de coco) – licitado: marca Pindorama / amostra: Menina. 

 

Abre-se o prazo de 03 (três) dias corridos para eventual interposição de recurso. 

 

 

 

 

Gedeão Nascimento Mendes Cascine Gomes 

Pregoeiro 

 

 

 

 


