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ATA DE SESSÃO DE PREGÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 005/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020
REGISTRO DE PREÇO: 001/2020
MODALIDADE: Menor Preço por Item
Às 09h00min horas do dia vinte e sete de janeiro do ano de dois mil e vinte reuniramse o Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, abaixo identificados e designados pelo
Decreto nº- 4305/2020, para procederem à atividade pertinente ao Processo
Licitatório em referência, do tipo menor preço por item, que tem por objeto, Registro
de preço para aquisição carnes embutidos frios e congelados para atendimento
das secretarias municipais. Conforme especificações detalhadas no respectivo
Edital. Aberta a sessão, foi feito o credenciamento, das seguintes empresas:
CIDINEIA LIMA SANTOS 11144591600, CNPJ nº 26.425.324/000165 neste ato
representado pelo senhor EMERSON MARTINS MACHADO inscrito no CPF
299.352.026-15, empresa MATHEUS FORTUNATO LOURENÇO LOBO – ME, CNPJ
nº 22.483.299/0001-15 neste ato representado pelo senhor DANIEL FERREIRA
LOBO inscrito no CPF 298.252.706-59, empresa BONOBOI ALIMENTOS EIRELI –
EPP, CNPJ nº 24.601.572/0001-94 neste ato representado pelo senhor ANDERSON
MODESTO DE SOUZA inscrito no CPF 608.998.831-68, empresa WF ATACADISTA
DE ALIMENTOS EIRELI – ME, CNPJ nº 26.850.812/0001-10 neste ato representado
pelo senhor ALVARO GONÇALVES FERNANDES inscrito no CPF 129.612.576-97,
empresa MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA, CNPJ nº 25.836.495/0001-14,
neste ato representada pelo senhor DIEGO AUGUSTO RODRIGUES ALVES inscrito
no CPF 128.733.806-24. Registra-se que após a assinatura de todos os
credenciamentos e envelopes, foi aberta a oportunidade de questionamento dos
licitantes quanto a fase de credenciamento. Assim, o Pregoeiro e a equipe de apoio
iniciaram os trabalhos. Analisado o preço apresentado, os proponentes foram
classificados e convocados para apresentação de lances verbais, de acordo com o
disposto nos incisos VIII e IX, do Art. 4º, da Lei 10.520, de 17-07-2002. Constatou-se
contudo que o valor total da proposta impresso da empresa WF ATACADISTA DE
ALIMENTOS EIRELI – ME estava errado, sendo correto o valor de R$ 174.445,00.
Atos contínuos, constou-se, contudo que a empresa CIDINEIA LIMA SANTOS
11144591600 ficou ganhadora dos itens 04, 05, 06, 07, 08 e 09 no valor total de R$
65.752,00 e a empresa BONOBOI ALIMENTOS EIRELI – EPP ficou ganhadora dos
itens 01, 02 e 03 no valor total de R$ 46.320,00. Fica registrado que, ao final dos
lances verbais, os representantes das empresas MERCEARIA CAMPOS E RABELO
LTDA, WF ATACADISTA DE ALIMENTOS EIRELI – ME e MATHEUS FORTUNATO
LOURENÇO LOBO – ME, ausentaram-se da sala de licitações, deixando por escrito
sua anuência quanto a interposição de recursos futuros. Atos continuam procedeu-se
a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação dos licitantes
ganhadores e constatou-se que as empresas estão habilitadas ao certame. Logo
após a vista da documentação de Habilitação, o representante da empresa BONOBOI
ALIMENTOS EIRELI – EPP se ausentou da sala de licitações não tendo ainda
assinado os relatórios do Pregão 03/2019 e esta Ata. O Pregoeiro informou ao
representante presente que a falta de manifestação imediata e motivada do licitante
importa na preclusão de direito de recurso. Consultado o representante da licitante
presente, este renunciou a este direito. Os envelopes de habilitação das empresas
que não ficaram vencedoras do certame, ficarão a disposição para sua retirada no
setor de licitações, caso queiram fazer, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após este prazo,
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os envelopes remanescentes serão incinerados. Os autos seguirão para análise e
homologação pela autoridade superior, cuja planilha de evolução dos lances consta
em anexo a esta ata. Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às
12h08min. Eu Júnio Augusto Faria, lavrei o presente registro. Nada mais havendo, foi
lavrada esta Ata, a qual será assinada pelos presentes abaixo relacionados e que seja
o Processo encaminhado à instância superior, para os devidos procedimentos.
Júnio Augusto Faria
Pregoeiro Oficial
Tiago Aloísio Rocha de Matos
Tatiane Soares de Oliveira
Membros da Equipe de Apoio

Emerson Martins Machado
Cidineia Lima Santos 11144591600

