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LISTA DE PRESENÇA 
 
PROCESSO LICITATÓRIO N°:31/2018. 
PREGÃO PRESENCIAL N°:25/2018. 
PROCEDIMENTO: Registro de Preços 
Data da Abertura: 07 de agosto de 2018 às 09h30min. 
 
Objeto: Registro de preço para futura contratação de fornecedor objetivando o 
fornecimento parcelado de refeição pronta, acompanhada de suco, água ou refrigerante 
nos municípios de Governador Valadares. 
 
Data do último protocolo de recebimento de Envelopes: 07 de agosto de 2018. 
 
Local: Sala de Licitação – Rua Frei Inocêncio, nº 236 – Centro – São Félix de Minas – MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordem Nome  Assinatura 

01 JG DE SOUZA - ME 
José Gonçalves de 

Souza 
 

02 Ana Flávia dos Santos Soares 
Pregoeira/Secretaria da 

CPL 
 

03 
Solange de Oliveira Leonardo 
Rodriguês 

Membro da CPL/Equipe 
de Apoio 

 

04 Adelmo César Dias 
Membro da Equipe de 

Apoio 
 

05 Nágila Karine Soares Fialho Presidente da CPL  

06 Saymom Martins Rodriguês Estudante  
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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO  

PROCESSO LICITATÓRIO N°:31/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N°:25/2018 

 

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2018, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), na 

Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, 

situada na Rua Frei Inocêncio, nº 236 – centro – São Félix de Minas/MG, foi instalada a 

sessão de julgamento da licitação em epígrafe, cujo objeto é o registro de preço para futura 

contratação de fornecedor objetivando o fornecimento parcelado de refeição pronta, 

acompanhada de suco, água ou refrigerante nos municípios de Governador Valadares. 

Nesta sessão, fizeram-se presentes a Pregoeira Oficial e Secretária da CPL Srª. Ana Flávia 

dos Santos Soares, Solange de Oliveira Leonardo Rodriguês – Membro da CPL e Equipe 

de Apoio, Adelmo César Dias – Membro da Equipe de Apoio Srtª. Nágila Karine Soares 

Fialho – Presidente da CPL, designados pelo Decreto Municipal Nº: 33, de 28 de junho de 

2018. Como licitantes, compareceu a empresa, a saber: JG DE SOUZA - ME. A Pregoeira 

abriu a sessão pública dando início à fase de Credenciamento, recebendo os envelopes de 

habilitação e propostas, as declarações de cumprimentos dos requisitos de habilitação, 

documentos pessoais do respectivo licitante, contratos sociais e certidão simplificada da 

Junta Comercial, declaração de enquadramento como ME do licitante supracitado. 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 e licitantes assinarem. Encerrada a fase de credenciamento, os 

envelopes das propostas foram abertos, sendo as mesmas rubricadas por todos os 

presentes. A Pregoeira acatou e aceitou como válidas a proposta. Após a classificação da 

empresa para a etapa competitiva de lances, a Pregoeira propôs negociação direta com a 

licitante, buscando obter menor preço, conforme “Histórico de lances, Planilha de 

Vencedores Simples e Quadro Comparativo de Preços Simples”, anexos, chegando ao 

seguinte resultado final: 

SERVIÇOS DE REFEIÇÕES 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 
MÉDIO 

UNITÁRIO 

PREÇO 
MÉDIO 
TOTAL 

01 

Fornecimento de Refeições na cidade de 
Governador Valadares. Porcinamento; a refeição 
deve ter peso final mínimo de aproximadamente 800 
gramas, sendo: 240 gramas de arroz, 140 gramas 
de feijão, 220 gramas de carne e 200 gramas de 
guarnição. Cardápio: as preparações devem 
apresentar variações, ou seja, deve haver controle 

Refeição 2.500 R$ 13,00 R$ 32.500,00 
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de frequência a ser seguido, guarnição: purê de 
batata, angu, espaguete, farofa, espaguete alho e 
óleo, creme de milho, batata frita, parafuso gratinado 
mandioca ensopada. Tipos de carnes: bovina 
cozida. Suína: bisteca lombo e pernil. Frango: filé de 
peito, sobrecoxa. Peixe: filé ou cubos de pescado 
que não contenham espinhos e ossos. Salada: 
cenoura cozida e couve, beterraba com pepino, 
couve flor/tomate, milho com alface, vinagrete, 
cenoura ralada com almeirão, salada verde, tomate 
com couve. Incluindo 300ml de suco ou refrigerante. 

02 
Fornecimento de Marmitex Grande com carne, no 
município de Governador Valadares, incluindo 300 
ml de suco polpa de fruta natural sem açúcar. 

Refeição 1.500 R$ 13,00 R$ 19.500,00 

03 
Fornecimento de Marmitex Pequeno com carne, no 
município de Governador Valadares, incluindo 300 
ml de suco polpa de fruta natural sem açúcar. 

Refeição 1.500 R$ 9,90 R$ 14.850,00 

04 
Fornecimento de Refeição Prato Feito com carne, no 
município de Governador Valadares, incluindo suco 
300 ml natural ou ou refrigerante. 

Refeição 2.500 R$ 13,00 R$ 32.500,00 

 TOTAL R$ 99.500,00 

Encerradas as negociações entre o licitante credenciado e a Pregoeira, foi verificado o 

envelope de habilitação e constatado que o licitante atendeu todos os documentos de 

habilitação exigidos no edital, sendo sagrada vencedora conforme demonstrado no quadro 

acima. Todos os documentos foram vistados pelo licitante, Pregoeira, demais membros da 

CPL e presentes. O licitante não manifestou a intenção de recorrer, incorrendo na 

decadência do direito de recurso, motivo pelo qual a Pregoeira adjudicou o objeto da 

licitação a todas as empresas. Eu, ANA FLÁVIA DOS SANTOS SOARES – Pregoeira 

Oficial, determinei a lavratura da presente ata que depois de lida e aprovada vai 

assinada por mim, equipe de apoio, membros da Comissão Permanente de Licitações e 

licitantes. 

  

ANA FLÁVIA DOS SANTOS SOARES 

Pregoeira Oficial/Secretária da CPL 
 

NÁGILA KARINE SOARES FIALHO 

Presidente da CPL 

  
SOLANGE DE OLIVEIRA LEONARDO RODRIGUÊS 

Membro da CPL/Equipe de Apoio 

 

  
 SAYMOM MARTINS RODRIGUES 

ADELMO CÉSAR DIAS  

Equipe de Apoio 
Estudante 

 
 
 

 

PELOS LICITANTES: 

 JG DE SOUZA – ME Representante: Jóse Gonçalves de 

Souza_________________________________________; 


