
Prefeitura Municipal de São Lourenço / MG
18.188.219/0001-21

Processo: 0381/2017    Modalidade: Pregão presencial    Nº Modalidade: 52

Ata de Sessão Pública de Pregão - Presencial

Objeto:

Contratação de empresa especializada para fornecimento de alimentação escolar à Rede Municipal de Ensino, 
compreendendo o preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas   

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos reuniram-sena sede da
PrefeituraMunicipal de São Lourenço/ MG, o Pregoeiroe os senhores membros da Equipe de Apoio, designados
pela Portaria Nº 2293, para a Sessão Pública de julgamentodeste Pregão. Aberta a sessão, procedeu-seo exame
do credenciamentodos interessados presentes, visandoà comprovaçãoda existência de poderespara a formulação
de propostas e a prática dos demais atos de atribuição das Licitantes, estando credenciadosos representantesdas
seguintes empresas:

Especialy Terceirização - Eireli, CNPJ 20.522.050/0001-46, representanda por Daniela Deibe Barnes
Star Nutri Serviços - Eireli - EPP, CNPJ 19.891.214/0001-23, representanda por Daniel Pereira Prates
Stillus Alimentação Ltda., CNPJ 00.787.023/0001-98, representanda por Denilson Dias de Lima
Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda, CNPJ 50.400.407/0001-84, representanda por Paulo Roberto Piccolo
Nutrisabor Assessoria e Alimentos Ltda, CNPJ 02.540.779/0001-63, representanda por Rafael Zshaber da Silva
Nutrivitali Alimentação e Serviços Eireli - ME, CNPJ 18.486.213/0001-30, representanda por Celio Cesar Sbrolini Tinti
RPE Empreendimentos Alimentares Eireli, CNPJ 09.813.838/0001-79, representanda por Janaína de Fátima Assis 
Campos
RBX Alimentação e Serviços Eirelli, CNPJ 17.033.316/0001-82, representanda por Cristiane Lucena Nakamura 
Gonçalves

Em seguida, o Pregoeirorecebeuas declarações das Licitantes de que atendem plenamenteaos requisitos de
Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopesde nº 01 contendo a Proposta e o de nº 02 com os
Documentos de Habilitação. Ato contínuo, os Envelopescontendo as Propostas foram abertos e, com a colaboração
dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiroexaminou a compatibilidadedo objeto, prazos e condições de
fornecimentocom aqueles definidosno Edital. As propostas foram classificadas no mapa de Classificação de
Propostas, onde foram selecionadas as licitantes que participarãoda etapa de lances em razão dos preços
propostos, nos termos dos incisos VIII e IXdo artigo 4º da Lei Federal10.520, de 17/07/02. Em seguida, o Pregoeiro
convidouindividualmenteos representantesdas propostas selecionadas a formularlances de forma seqüencial, a
partir do representanteda proposta de maior preço em ordem decrescente. As ofertas de lances ocorreramda forma
como descritas no Mapa de Apuração. Declaradaencerradaa etapa de lances, as ofertas foram classificadas em
ordem crescente de preços, conformeo caso, e inserido no Mapa de Apuração. Negociadaa diminuição do preço, o
pregoeiroconsiderouque os preços obtidos na propostadaprimeira classificada, por lote, são aceitáveis. Dando
prosseguimentoabriu-seo envelopenº 02 da(s) proponente(s)primeira(s)classificada(s), por lote, sendo os
documentos de habilitação analisados. Os documentos de habilitação foram examinados e as propostas dos
credenciados foram rubricadaspelo Pregoeiroe pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição dos
representantescredenciados, para verificaçãoe serem rubricados. À vista da habilitação, foi(ram)declarada(s)
vencedora(s):

Lote Especificação Unidade Quantidade

Fornecedor: RBX Alimentação e Serviços Eirelli

Requisição: 0381/001

Creche (berçário e maternal ) 1 diária 138800.00

Pré-escolar - ensino fundamental - ensino médio - Eja2 Refeição 553200.00

Pré-escolar - ensino fundamental - Ensino médio - Eja3 desjejum 91200.00

Valor total do lote Valor total do lote R$ 2.420.000,00

Após a declaração do resultado deste pregão, foi franqueada a palavra aos licitantes credenciados, ao Pregoeiro e 
sua equipe de apoio para suas manifestações:

Os Licitantes Sr. Denilson DIas de Lima, representanteda empresa Stillus Alimentação Ltda e Sr. Paulo Roberto
Piccolo, após o inicio da fase lances solicitaram permissão para se retiraremda sessão, desta forma foi liberadoa
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saída dos mesmos.

Foi manifestadaintenção de recursos pelos Licitantes seguintes:

Sra. Janaínade Fátima Assis Campos Campos, representanteda empresa RPE EmpreendimentosAlimentares
Eireli, "inexequibilidadeda proposta, divergênciade datas, certidão municipal, atestado de capacidade técnica de
fornecimentode mão de obra, data da constituição e inicio das atividadesda empresa".

Sra. DanielaDeibe Barnes, representanteda empresa Especialy TerceirizaçãoEireli, "Contra a habilitação dos
documentos que serão apresentadosdentro do prazo legal do recurso".

Sr. RafaelZshaberda Silva, representanteda empresa NutrisaborAssessoria e Alimentos Ltda, "Intenção de recurso
referenteaos atestados, acervotécnico, data divergentes,capacidade técnica".
Ainda manifestou também por escrito e entregueao Pregoeiroos dizeres, "que a Nutrisaborapresentouimpugnação
ao Edital, conformedeterminaa lei de licitação e de acordo com o item 8 do Edital e seus subitens. Foi declarada
intempestivapelo Pregoeiro,sem a devidaobservânciada contagem de prazo para a sua apreciação. Interpusemos
recurso administrativoe dele não obtivemosresposta, esquivando-sea comissão do deverlegal, e viciadoainda mais
o processo. Então ratificamos todos os pedidos de recurso. E inconformados,iremos recorrerdas decisões desta
sessão.

Desta forma abre-seo prazo para tal.

Foi informado aos presentes que o resultado será encaminhado à autoridade superior, para adjudicação e 
homologação. Fazem-se integrantes da presente ata os mapas de Classificação e Apuração de Propostas como se 
aqui estivessem transcritos. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, cuja ata vai assinada pelo 
Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das Licitantes.

Representantes credenciados:

Pregoeiro

Equipe de apoio:
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