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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 046/2017 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PARA ATENDIMENTO DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE AMARGOSA, DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (CAPS), DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS E 
A MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO 
FIRMADOS COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 
ESTADO DA BAHIA E POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, 
MEDIANTE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira 
Gilmara Nascimento Ferreira, o membro da equipe de apoio, Luís Henrique Andrade Paula, a Presidente da 
CPL, Carla Souza Oliveira, nomeados pelo Decreto n° 074/2017, bem como o auditor contábil, Sr. Marcelo Sales 
Souza Santos para realização do recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os 
documentos de habilitação das licitantes interessadas em participar do Pregão Presencial nº 029/2017, cujo 
objeto constitui a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento do Serviço de Nutrição do Hospital 
Municipal de Amargosa, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Secretarias e Órgãos Municipais e a 
manutenção de programas e convênios de cooperação firmados com a Secretaria de Segurança Pública do 
Estado da Bahia e Polícia Militar do Estado da Bahia, mediante Sistema de Registro de Preços. Foi registrado 
que o edital foi publicado na íntegra no Diário Oficial do Municipio de Amargosa no dia 14/08/2017 (edição 
1768), e que houve registro de impugnação ao instrumento convocatório pela empresa MARIA ROSINEY VIANA 
DUARTE, CNPJ nº 18.656.923/0001-61, apresentando questionamentos relativos ao lote 02, itens 67, 68, 120 e 
121, sendo este encaminhando ao profissional de nutrição para conhecimento e prestar os devidos 
esclarecimentos, os quais foram respondidos e publicados no Diário Oficial do Município, no dia 28/08/2017 
(Edição 1799). Também ficou registrado que o Edital foi republicado no Diário Oficial do Município no dia 
11/09/2017 (Edição 1823) com data prevista para realização do certame no dia 26/09/2017, o qual foi deserto, 
com publicação do despacho de deserção no dia 26/09/2017 (Edição 1853) com nova data para o certame 
previsto para o dia 05/10/2017, a qual também foi deserta com publicação de despacho no dia 05/10/2017 
(Edição 1872). O Edital foi republicado no Diário Oficial no dia 18/10/2017 (Edição 1892) com data prevista 
para o dia 31/10/2017. A Pregoeira deu inicio ao certame solicitando as empresas presentes que entregassem 
os documentos para o credenciamento, bem como os envelopes de proposta e habilitação de participação no 
Pregão. Registrou-se a presença das Empresas: 
 

ORD. EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE/CPF 

01 
FRIGOLAK COMERCIAL DE ALIMENTOS 

LTDA 
10.562.047/0001-00 ROSELY BRITO DE OLIVEIRA/007.419.725-81 

02 SALES E CIA LTDA 14.399.802/0001-20 VALDIR REIS SALES CERQUEIRA/061.012.595-87 

 

Após análise e assinatura dos documentos de credenciamento, foi aberto para que os licitantes presentes 

pudessem fazer seus apontamentos com relação aos documentos do credenciamento. Não havendo 

questionamentos por parte das licitantes, deu-se prosseguimento ao certame, sendo declaradas credenciadas 

as licitantes presentes. Em ato contínuo a Pregoeira passou à abertura dos envelopes de propostas dos 

licitantes habilitados para esta fase, registrando os valores de propostas abaixo relacionados:  

 

LOTE 01 – HORTIFRUTI 

LICITANTE SALES FRIGOLAK 

PROPOSTA R$ 188.950,78 R$ 154.436,29 

 

LOTE 02 – INDUSTRIALIZADOS 

LICITANTE SALES FRIGOLAK 

PROPOSTA R$ 602.163,20 R$ 643.073,20 
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LOTE 03 – PÃES 

LICITANTE SALES FRIGOLAK 

PROPOSTA R$ 100.489,50 R$ 87.934,20 

 

LOTE 04 – TEMPEROS 

LICITANTE SALES FRIGOLAK 

PROPOSTA NÃO COTOU R$ 13.492,60 

 

LOTE 05 – CARNES 

LICITANTE SALES FRIGOLAK 

PROPOSTA R$ 220.043,95 R$ 227.567,80 

 

Registradas as propostas das licitantes, estas foram repassadas aos presentes para análise e possível 

apresentação de questionamentos para registro. Não havendo questionamentos das propostas, passou-se à 

disputa do Lote 01, com o seguinte resultado, conforme mapa de disputa: 

 

 

 

 

 

Após rodada de lances do lote 01, ficou classificada em 1º Lugar a Empresa FRIGOLAK COMERCIAL DE 

ALIMENTOS LTDA CNPJ nº 10.562.047/0001-00, com o valor de R$ 154.436,29, e em 2º lugar a Empresa SALES 

E CIA LTDA, CNPJ nº 14.399.802/0001-20, com o valor de R$ 188.950,78, conforme registro no mapa de Lances 

deste item acima. A pregoeira passou à negociação direta com a 1ª colocada, onde a mesma declarou que o 

valor apresentado na proposta inicial era o menor valor a ser negociado. A pregoeira, tendo em mente que o 

valor da primeira colocada está dentro do valor orçado para o processo, passou a abertura do envelope B da 1ª 

colocada. Após abertura do envelope B, foi conferida a documentação e identificada pela Pregoeira e pela 

Comissão a ausência da cópia do Contrato Social no envelope, mas uma vez que este, já fora apresentado no 

credenciamento (devidamente autenticado) e, em consulta com a assessoria jurídica, a comissão aceitou a 

apresentação de 01 cópia na documentação como um todo. Assim a documentação foi passada aos presentes 

para assinatura e conferência, e posterior apresentação de questionamentos. Não sendo apresentado nenhum 

questionamento, foi habilitada a 1ª colocada e passou-se a disputa do Lote 02. Após rodada de lances do lote 

02, ficou classificada em 1º Lugar a Empresa SALES E CIA LTDA, CNPJ nº 14.399.802/0001-20, com o valor de R$ 

602.163,20, e em 2º lugar a Empresa FRIGOLAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA CNPJ nº 10.562.047/0001-00, 

com o valor de R$ 643.073,20, conforme registro no mapa de Lances. A pregoeira passou à negociação direta 

com a 1ª colocada, onde a mesma declarou que o valor apresentado na proposta inicial era o menor valor a ser 

negociado, não havendo possibilidade de redução do valor em nenhum lote. Desse modo, a pregoeira, tendo 

em mente que o valor da primeira colocada está dentro do valor orçado para o processo, passou a abertura do 

envelope B da 1ª colocada. 

  

 

 

 

Após abertura do envelope B, foi conferida a documentação não sendo identificada nenhuma irregularidade 

passando para conferência e rubrica pelos presentes e possível apresentação de questionamento. Após 

devolução a Pregoeira indagou acerca da apresentação de questionamentos, não havendo nenhum, foi 

declarada habilitada a 1ª colocada para o lote. Em prosseguimento, passou à disputa do Lote 03, apresentando 

o seguinte resultado conforme mapa de lances: 

LOTE 01 - HORTIFRUTI 

EMPRESA PROPOSTA LANCE 01 

FRIGOLAK R$ 154.436,29 NEGOCIAÇÃO DIRETA 

SALES R$ 188.950,78 SEM LANCE 

LOTE 02 - INDUSTRIALIZADOS 

EMPRESA PROPOSTA LANCE 01 

SALES R$ 602.163,20 NÃO BAIXOU PREÇOS 

FRIGOLAK R$ 643.073,20 S/ LANCE 
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Após disputa do lote, as licitantes questionaram o valor estimado para o lote em questão, pedindo vista ao 

processo com relação as cotações realizadas para obtenção do valor médio do lote. Foi identificado que o valor 

do item 01 do lote 03, a saber, “PÃO, francês, tipo cacetinho, fabricado com matéria-prima de primeira 

qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitas e em perfeito estado de conservação, de acordo com as 

Normas e/ou Resoluções da Anvisa/MS.”,  foi registrado na planilha com os seguintes valores: Banco de Preços 

- R$ 2,70; Bom Varejo - R$ 5,99; e Frigolak - R$ 6,20. Foi identificado pela Pregoeira e pela Comissão, erro de 

digitação no valor apresentado pelo Banco de Preços, de modo que foi averiguado na cotação presente no 

processo o valor correto de R$ 7,30, sendo este alterado no mapa de preços obtendo o valor médio real para o 

lote 03, totalizando o R$ 76.202,33. Feita a correção e impresso o mapa do lote, este foi devidamente 

rubricado e então feita negociação com a empresa que apresentou menor preço, finalizando com o valor de R$ 

o R$ 76.202,00. Dando prosseguimento, passou ao Lote 04, com negociação direta com a pregoeira, uma vez 

que apenas uma licitante apresentou proposta para o lote: 

 

 

 

 

Após negociação direta, a licitante não apresentou interesse em baixar o preço. Assim sendo e visto que o valor 

da proposta apresentado estava dentro do valor estimado para a licitação, o valor final foi de R$ 13.492,60. 

Passando à disputa do lote 05, com o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

 

Após negociação direta, empresa SALES & Cia LTDA, licitante não apresentou interesse em baixar o preço. 

Assim sendo e, visto que o valor da proposta apresentado estava dentro do valor estimado para a licitação, o 

valor final para o lote foi de R$ 220.043,95. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 

assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes, submetendo-se o processo à Autoridade 

Competente. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Amargosa, 

31 de outubro de 2017, às 12:08. 

 

 
GILMARA NASCIMENTO FERREIRA 
PREGOEIRA  
 
 

LUÍS HENRIQUE ANDRADE PAULA 
EQUIPE DE APOIO  
 
 

LOTE 03 - PÃES 

EMPRESA PROPOSTA LANCE 01 

FRIGOLAK R$ 87.934,20 Negociação 

SALES R$ 100.489,50 S/Lance 

LOTE 04 - CONDIMENTOS 

EMPRESA PROPOSTA LANCE 01 

FRIGOLAK R$ 13.492,60 NEGOCIAÇÃO 

SALES NÃO COTOU - 

LOTE 05 - CARNES 

EMPRESA PROPOSTA LANCE 01 

SALES R$ 220.043,95 NEGOCIAÇÃO 

FRIGOLAK R$ 227.567,80 SEM LANCE 
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CARLA SOUZA OLIVEIRA 
PRESIDENTE DA CPL 
 
 
MARCELO SALES SOUZA SANTOS 
AUDITOR CONTÁBIL 

 
 

EMPRESA REPRESENTANTE/CPF ASSINATURA 

FRIGOLAK COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ROSELY BRITO DE OLIVEIRA/007.419.725-81  

SALES E CIA LTDA VALDIR REIS SALES CERQUEIRA/061.012.595-87  

 
 

 

 


