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Às 13:00 do dia 30 de outubro de 2018, na sala de reunião da Comissão Municipal de 
Licitação, localizada na Rua Zildio Moschen, 22 , Centro, Vargem Alta/ES, reuniu-se a 
Equipe de Pregão composta dos servidores GRAZIELA JOSEFA PARESQUI  -
Pregoeira, Equipe de apoio:  CAMILA DE FREITAS OINHAS, LEONICE BÁRBARA 
FÁVORO e ANA PAULA DA SILVA LUNZ, para abertura e julgamento do Pregão 
Presencial nº 000086/2018, referente ao Processo nº 003314/2018,  conforme dispõe a 
Lei nº 10.520/02, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, COM AMPARO NA LEI Nº 11.947/2009 E 
RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 38 DE 16/07/2009, PARA DISTRIBUIÇÃO NOS MESES DE 
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO., conforme especificações constantes do 
referido Pregão e anexos. Publicado ato convocatório no Diário Oficial do Estado e 
afixado no quadro de avisos da Prefeitura, local de acesso ao público. Inicialmente, em 
conformidade com as disposições no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública, tendo 
como participante os agricultores familiares DEIVID JUNIOR ZANOL e JOEL 
ILDEFONSO SCARTON, devidamente representada. Após analisado e rubricado, o 
credenciamento foi colocado à disposição do licitante para vistas e rubricas. A seguir os 
agricultores apresentaram os envelopes exigidos devidamente lacrados e rubricados 
pels participantes.  Após foi aberto o envelope nº 01 - Proposta Comercial, em seguida 
colocado à disposição dos licitantes e demais presentes para vistas e rubricas no 
mesmo, procedendo posteriormente o registro dos preços apresentado pelos licitantes. 
As propostas foram classificadas e convocadas para apresentação de lances, de acordo 
com a lei nº 10.520/2002. Após essa fase, foi iniciada a fase competitiva, sendo 
apresentados os lances registrados no histórico que, ao final da sessão produziu o 
seguinte resultado: Item 2 Rodada 1: JOEL ILDEFONSO SCARTON lance R$ 2,23 (dois 
reais e vinte e três centavos) e não havendo mais lances para o Item, iniciou-se a 
disputa do Item subsequente, Item 3 Propostas Registradas: JOEL ILDEFONSO 
SCARTON valor R$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois centavos). Item 3 Rodada 1: 
JOEL ILDEFONSO SCARTON lance R$ 2,42 (dois reais e quarenta e dois centavos) e 
não havendo mais lances para o Item, iniciou-se a disputa do Item subsequente, Item 11 
Propostas Registradas: DEIVID JUNIOR ZANOL valor R$ 3,16 (três reais e dezesseis 
centavos), Item 11 Rodada 1: DEIVID JUNIOR ZANOL lance R$ 2,50 (dois reais e 
cinquenta centavos) e não havendo mais lances para o Item, iniciou-se a disputa do Item 
subsequente. Sendo que os Itens 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 não obtiveram 
proposta sendo declarados DESERTOS. Sagrou-se vencedora a empresa: DEIVID 
JUNIOR ZANOL no item 11 no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta centavos) no 
valor total de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) e JOEL ILDEFONSO 
SCARTON nos itens 2 no 
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valor de R$ 2,23 (dois reais e vinte e três centavos) e Item 3 no valor de R$ 2,42 (dois 
reais e quarenta e dois centavos) no valor total de R$ 11.677,00 (onze mil seiscentos e 
setenta e sete reais). Após, aberto o envelope nº 02 - Habilitação, contendo a 
documentação dos agricultores vencedores, verificou-se que o Sr. Joel Idelfoson e o Sr. 
Deivid Zanol não apresentaram a Certidão de Débitos Federal, desta forma como foram 
os únicos a apresentar proposta para os itens que cotaram,  conforme o Art. 48 § 3º da 
lei 8.666/93, esta Pregoeira e Equipe de apoio, concede o prazo de 03(três) dias úteis 
para a apresentação dos documentos faltantes. A Habilitação dos agricultores fica 
suspensa até a apresentação dos documentos faltantes ou o transcurso do prazo.  A 
Pregoeira concedeu a palavra aos representantes presente que em nada se 
manifestaram. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi 
lavrada e assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes.
                                
                                              Vargem Alta/ES, 30 de outubro de 2018.

Graziela Josefa Paresqui Chagas: _________________________

Camila de Freitas Oinhas: __________________________

Leonice Bárbara Fávoro: __________________________

Ana Paula da Silva Lunz: __________________________

________________________________________
DEIVID JUNIOR ZANOL

________________________________________
JOEL ILDEFONSO SCARTON

2 / 1


