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

Processo: 0099/2016    Modalidade: Pregão presencial    Nº Modalidade: 17

Ata de Sessão Pública de Pregão - Presencial

Objeto:

Aquisição de gêneros alimentícios para atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço 
em atendimento às entidades filantrópicas conveniadas com o Poder Público, referente a alimentação escolar no ano 
de 2016. Contratação EXCLUSIVAMENTE para Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, 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 2198, 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:

Moema Comercial Ltda - EPP, CNPJ 03.134.867/0001-28, representanda por Sergio da Silva Brande
Dimipel Limitada - ME, CNPJ 13.751.798/0001-55, representanda por Nilton Garcia de Oliveira

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 Valor Unitário

Fornecedor: Dimipel Limitada - ME

Requisição: 0099/001

Arroz Branco, Tipo 1, beneficiado, de procedência nacional, ser de 
safra corrente. Deve-se apresentar-se isento de mofo, odores 
estranhos e de substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 5 
kg, de plástico atóxico, com prazo de validade mínimo de seis 
meses a contar da data de entrega. Embalagem declarando a 
marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade, 
número de registro do produto no órgão competente e procedência. 
A embalagem primária deve ser transparente incolor, termosselada1 pacote 200 R$ 11,30

Valor total R$ 2.260,00

Lote Especificação Unidade Quantidade Valor Unitário

Fornecedor: Moema Comercial Ltda - EPP

Requisição: 0099/001
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Feijão Comum, tipo 1, classe cores, de procedência nacional, ser de 
safra corrente. Deve apresentar isento de mofo, odores estranhos e 
de substâncias nocivas. Embalados em plástico e atóxico, 
transparente e incolor, termosselada, isenta de mofos ou bolores, 
odores estranhos e substâncias nocivas. Grãos na cor característica 
e variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, 
maduros, limpos e secos. Pacote de 1 kg. Validade mínima 06 
meses.2 pacote 600 R$ 4,94

Óleo de Soja Refinado - Procedência nacional, preparado a partir de 
grãos de soja sãos e limpos. Sem conservantes. Livre de matéria 
terrosa, de parasitas e de detritos animais e vegetais. Embalagem: 
900ml, plástica, resistente, tipo garrafa lacrada, transparente e 
incolor, rotulada segundo legislação vigente, declarando marca, 
nome e endereço do fabricante, lote, prazo de validade, conteúdo 
líquido e registro no órgão competente3 unidade 600 R$ 3,69

Carne de Frango - Tipo filé.  Proveniente de aves sadias, abatidas 
sob inspeção veterinária. A carne deve apresentar-se com aspecto 
próprio, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante 
que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer 
aparato que venha encobrir possíveis alterações. Pode ser 
congelada. O produto não deve apresentar na sua superfície umidade 
ou ter indícios de fermentação pública4 quilo 351 R$ 12,75

Valor total R$ 9.653,25

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

Tendoem vista que nenhumdos licitantes presentes manifestou interesse em recorrerfoi-lhes informadoque decai
neste momento o direito de recurso nos termos da lei Federalnº 10.520/2002.

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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