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Às 13:00 do dia 27 de março de 2019, 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 e Equipe  de apoio:  MARCELA DE FREITAS 
OINHAS, LEONICE BARBARA FAVERO E FÁBIO FERREIRA SANT'ANNA, para abertura e julgamento do 
Pregão Presencial nº 0025/2019, referente ao Processo nº 0090/2019,  conforme dispõe a Lei nº 
10.520/02, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DIVERSAS 
SECRETARIAS, 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 participantes as seguintes Empresas que apresentaram seus credenciamentos:  
DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI e J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME todas devidamente representadas 
e apresentando os documentos necessários para obtenção dos tratamentos previstos na Lei 
Complementar nº 123/2006.  Após analisados e rubricados, os credenciamentos foram colocados a 
disposição dos licitantes para vistas e rubricas. A seguir as empresas, apresentaram os envelopes exigidos  
devidamente lacrados e rubricados pelos participantes.  Após foram abertos os envelopes nº 01 -
Proposta Comercial, em seguida colocado à disposição dos licitantes e demais presentes para vistas e 
rubricas nos mesmos, procedendo posteriormente o registro dos preços apresentados pelos respectivos 
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: Lote 1 Rodada 1: J. J. 
SUPERMERCADOS LTDA ME lance R$ 12,00 (doze reais), DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI lance R$ 
11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), Lote 1 Rodada 2: J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME lance R$ 
11,98 (onze reais e noventa e oito centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa 
do lote subsequente, Lote 2 Rodada 1: J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME lance R$ 9,90 (nove reais e 
noventa centavos), DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI lance R$ 9,89 (nove reais e oitenta e nove 
centavos), Lote 2 Rodada 2: J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME lance R$ 9,85 (nove reais e oitenta e cinco 
centavos), DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI lance R$ 9,84 (nove reais e oitenta e quatro centavos), 
Lote 2 Rodada 3: J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME lance R$ 9,80 (nove reais e oitenta centavos), 
DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI lance R$ 9,79 (nove reais e setenta e nove centavos) e não havendo 
mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 3 Rodada 1: J. J. SUPERMERCADOS 
LTDA ME lance R$ 11,10 (onze reais e dez centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a 
disputa do lote subsequente, Lote 4 Rodada 1: J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME lance R$ 4,80 (quatro reais 
e oitenta centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 

5 Rodada 1: J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME lance R$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos). Após, 
abertos os envelopes nº 02 - Habilitação, contendo a documentação das empresas vencedoras, verificou-
se que a empresa JJ apresentou o Alvará de funcionamento e o Alvará Sanitário sem a devida 
autenticação, desta forma como a empresa não apresentou o 
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original, fica inviável a verificação da autenticidade do documento, entretanto a empresa foi a única a 
apresentar cotação para os itens, 03, 04 e 05, desta forma conforme o §3º do Art. 48, da Lei. 8.999/93, 
fica concedido a empresa o prazo de 08(oito) dias úteis para a apresentação dos documentos 
devidamente autenticados. Desta forma, Segue vencedora  a empresa DISTRIBUIDORA CENTRO SUL 

EIRELI nos itens 01 no valor de R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos), e no Item 2 no valor de R
$ 9,79 (nove reais e setenta e nove centavos) no valor total de R$ 23.656,60 (vinte e três mil seiscentos e 
cinquenta e seis reais e sessenta centavos) e fica suspensa a adjudicação dos itens 03 no valor de R$ 
11,10 (onze reais e dez centavos), item 4no valor de R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos) e item 5 no 
valor de R$ 4,70(quatro reais e setenta centavos) no valor total de R$ 773,10 (setecentos e setenta e três 
reais e dez centavos) a empresa J J Supermercados, até a apresentação dos documentos ou o transcurso 
do prazo. A Pregoeira adjudicou os itens a empresa habilitada, conforme descrição acima e concedeu a 
palavra aos representantes presentes 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, 27 de março de 2019

Graziela Josefa Paresqui: _________________________

Marcela de Freitas Oinhas: __________________________

Leonice Bárbara Fávero: ___________________________

Fabio Ferreira Sant'Anna:____________________________

________________________________________
DISTRIBUIDORA CENTRO SUL EIRELI

Wilian Lita de Souza Armani (munido de procuração)

________________________________________
J. J. SUPERMERCADOS LTDA ME

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BASTOS

.
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