LISTA DE PRESENÇA
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 11/2018.
PREGÃO PRESENCIAL N°: 09/2018.
PROCEDIMENTO: Registro de Preços
Data da Autuação: 27 de fevereiro de 2018.
Data do Edital: 26 de março de 2018.
Data da Abertura: 11 de abril de 2018 às 10h00min.
Objeto: Registro de preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
eventual e futura contratação de fornecedor objetivando o fornecimento parcelado de
aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios de copa e cozinha
para atender as Secretarias do município de São Félix de Minas, de acordo com as
especificações, quantitativos e condições constantes do Edital e seus Anexos.
Data do último protocolo de recebimento de Envelopes: 11 de abril de 2018.
Local: Sala de Licitação – Rua Frei Inocêncio, 236 - centro, São Félix de Minas – MG.
ORDEM

NOME

EMPRESA /ENTIDADE
Hipermercado Sampaio Ltda – EPP –
CNPJ: 28.037.541/0002-94 - Licitante
Solange Dos Anjos Meireles – ME –
CNPJ: 02.145.987/0001-68 - Licitante
Mundo da Embalagem Ltda – EPP –
CNPJ: 04.619.492/0001-59 - Licitante

01

Eder Pinto Sampaio

02

Edmar da Silva

03

Agnaldo Queiroz Costa

04

Macklayne
Pegoretti

05

Nágila Karine Soares

06

Solange
de
Oliveira
Leonardo Rodrigues

07

Adelmo Cesar Dias

08

Saymom Martins Rodrigues

Estudante

09

Ana Flavia
Soares

Estudante

Miranda

dos

ASSINATURA

Pregoeira Oficial / Secretária da CPL
Presidente da CPL
Membro da CPL/Equipe de Apoio
Membro da Equipe de Apoio

Santos
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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO
PROCESSO LICITATÓRIO N°: 11/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°: 09/2018

Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2018, às 10h00min, na Sala da Comissão
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, situada na Rua
Frei Inocêncio, 236 – Centro – São Félix de Minas/MG, foi instalada a sessão de
julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto é registro de preços, consignado em Ata,
pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura contratação de fornecedor
objetivando o fornecimento parcelado de aquisição de gêneros alimentícios, materiais de
limpeza e utensílios de copa e cozinha para atender as Secretarias do município de São
Félix de Minas, de acordo com as especificações, quantitativos e condições constantes do
Edital e seus Anexos. Nesta sessão, fizeram-se presentes a Pregoeira Oficial Srª.
Macklayne Miranda Pegoretti, Srtª. Nágila Karine Soares – Presidente da CPL, Srª.
Solange de Oliveira Leonardo Rodrigues - Membro da CPL/Equipe de Apoio e Sr. Adelmo
Cesar Dias - Equipe de Apoio, designados pelo Decreto Municipal Nº: 03, de 10 de janeiro
de 2018. Como licitantes, compareceram as empresas, a saber: HIPERMERCADO
SAMPAIO LTDA – EPP – CNPJ: 28.037.541/0002-94, representada pelo seu procurador
Sr. Eder Pinto Sampaio, SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES – ME – CNPJ:
02.145.987/0001-68, representada pelo procurador Sr. Edmar da Silva e a empresa
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA – EPP – CNPJ: 04.619.492/0001-59, representada pelo
procurador Sr. Agnaldo Queiroz Costa. A Pregoeira abriu a sessão pública dando início à
fase de Credenciamento, recebendo os envelopes de habilitação e propostas,
Requerimentos de Empresários, documentos pessoais dos empresários, declarações de
inexistência de fato superveniente e de cumprimento dos requisitos de habilitação, cartão
CNPJ e Procuração Pública das empresas HIPERMERCADO SAMPAIO LTDA – EPP,
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES – ME, MUNDO DA EMBALAGEM LTDA – EPP. Os
envelopes foram protocolados e os documentos apresentados foram autenticados pela
Pregoeira. Em seguida, a Pregoeira passou os documentos do credenciamento para os
membros da CPL/Equipe de Apoio e licitante assinarem. Encerrada a fase de
credenciamento, os envelopes das propostas foram abertos, sendo as mesmas rubricadas
por todos os presentes e lançada no sistema informatizado deste município, após a
aceitabilidade das propostas pela Pregoeira. Ato contínuo, iniciou-se a etapa competitiva de
lances entre os licitantes e ao final, a Pregoeira propôs negociação direta com o licitante
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que apresentou menor preço, buscando reduzir o preço proposto, conforme mapa de
apuração, anexo. No julgamento do item 20 Óleo a empresa Solange dos Anjos Meirelles
ME cotou o preço do litro do óleo, quando deveria ter cotado o preço da caixa, em comum
acordo com o licitante que apresentou preço para este item o valor unitário foi alterado para
R$ 63,00, dando prosseguimento a etapa competitiva de lances a empresa Hipermercado
Sampaio Ltda – EPP foi vencedora deste item. Encerradas as negociações, a Pregoeira
abriu os envelopes de habilitação dos licitantes e constatou que os licitantes atenderam a
todos os documentos de habilitação, conforme exigido no edital. Todos os documentos
foram vistados pelos licitantes presentes, Pregoeira e demais membros da CPL/Equipe de
Apoio. Foram sagradas vencedoras as empresas HIPERMERCADO SAMPAIO LTDA –
EPP, totalizando R$ 1.170.511,90 (um milhão, cento e setenta mil, quinhentos e onze reais,
noventa centavos), a empresa SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES – ME, totalizando R$
367.492,50 (trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais, cinquenta
centavos) e a empresa MUNDO DA EMBALAGEM LTDA – EPP, totalizando R$ 318.040,00
(trezentos e dezoito mil, quarenta reais), conforme Histórico de Lances do Pregão e
Vencedores de Preços Consolidados em anexo. O Procurador Sr. Agnaldo Queiroz Costa
representante da empresa MUNDO DA EMBALAGEM LTDA – EPP, se retirou antes do
término da sessão, abrindo mão dos seus direitos recursais. Não houve manifestação para
interposição de recurso, incorrendo na decadência do direito dos licitantes. A Pregoeira
Oficial deu início à motivação de recursos aos participantes, conforme reza o Inciso XVIII
do artigo 4º da Lei Federal 10.520/2002. Os licitantes não manifestaram descontentamento
com o certame, motivo pelo qual a Pregoeira adjudicou o objeto da licitação às citadas
empresas. Todos os documentos foram vistados pelos licitantes presentes, Pregoeira e
demais membros da Equipe de Apoio e CPL. Como Pregoeira/Secretária da CPL determino
a lavratura desta ata que depois de lida e aprovada vai assinada por mim, pelos demais
membros da Comissão Permanente de Licitações e equipe de apoio e licitantes presentes.

MACKLAYNE MIRANDA PEGORETTI
Pregoeira Oficial / Secretária da CPL

NÁGILA KARINE SOARES
Presidente da CPL

SOLANGE DE OLIVEIRA LEONARDO
RODRIGUES
Membro da CPL/Equipe de Apoio

ADELMO CESAR DIAS
Membro da CPL
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SAYMOM MARTINS RODRIGUES
Estudante

ANA FLAVIA DOS SANTOS SOARES
Estudante

Pelos Licitantes:
 HIPERMERCADO SAMPAIO LTDA – EPP: ______________________________
 SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES – ME: _______________________________
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