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ATA DO CERTAME 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2017 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017 

Às nove horas (horário local) do dia vinte e dois de fevereiro de dois mil e 
dezessete, a sessão foi realizada, na sede da Prefeitura Municipal de Bannach, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, reuniram-se o Pregoeiro, Vilamon P. 
Ramos, e a equipe de apoio (Israel Alves Benício), designados pela portaria nº. 
062/2017-GPM/BA, de 05 de janeiro de 2017, para a condução dos procedimentos 
administrativos relativo ao PROCESSO LICITÁTORIO Nº 012/2017, PREGÃO 
PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM de nº. 006/2017 foi 
constatada a presença do presidente do conselho da merenda escolar do município 
o Sr. JOSÉ FELIX DA SILVA, portador do RG 4803348 SSP/PA e ALTAIR 
SOLLEY PADILHA, portador do RG 392133 SSP/AL, destinado à Aquisição 
Gêneros Alimentício em Geral, para Preparo da (Merenda Escolar). O aviso de 
licitação foi publicado na IOEPA – Impressa Oficial do Estado do Pará, n° 33312, 
sexta-feira do dia dez de fevereiro de dois mil e dezessete, no Diário Oficial da 
União, seção 3 nº 30, sexta-feira do dia dez de fevereiro de dois mil e dezessete, 
em jornal de grande circulação na região (Diário do Pará) sexta-feira do dia dez de 
fevereiro de dois mil e dezessete no quadro de avisos desta Prefeitura sexta-feira 
do dia dez de fevereiro de dois mil e dezessete. Inicialmente, em conformidade 
com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão pública, deu 
boas vindas a todos e agradeceu a participação da empresa interessada e dos 
demais participantes do presente certame, ensejo em que fez a apresentação do 
grupo condutor dos trabalhos. Dando continuidade fez uma explanação no que diz 
respeito à Legislação vigente, lei 10.520/2002. Ato contínuo deu-se início a fase de 
credenciamento, bem como recebeu as documentações que suporta o 
credenciamento e os envelopes “PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO do 
representante da empresa: BARBOSA E VIANA LTDA – ME inscrito no CNPJ nº 
10.610.966/0001-02, com seu representante, Sr. Domingos Antônio de Souza 
Neto portador do CPF/MF de n° 899.350.552-72 e RG nº 5510476 SSP/PA, sendo 
o mesmo declarado credenciado. Na sequência o pregoeiro procedeu-se à abertura 
do envelope, contendo a proposta de preço, momento em que a mesma foi 
assinada por todos os presentes. Em seguida, fez-se a leitura em voz alta, 
declinando o nome da empresa proponente e o preço ofertado. Dando 
continuidade, o Pregoeiro esclareceu que o procedimento será realizado levando-
se em consideração o menor preço por ITEM e que a entrega dos itens licitados 
será de acordo com solicitação e conveniência da Secretaria Municipal de 
Educação e do Conselho Municipal da Merenda Escolar, lembrando que na falta do 
produto apresentado na proposta da licitante vencedora a mesma deverá entregar 
um produto compatível, desde que haja aprovação do conselho da Merenda e da 
coordenação da Secretaria Municipal de Educação. Dando continuidade ao ato, a 
empresa tive sua proposta classificada para que participassem da negociação 
direta, conforme dados lançados em “HISTORICO”, os quais estão em anexo da 
sessão. Aberta a etapa de negociações de preços, o Pregoeiro indagou a 
representante empresa sobre o desejo de participar desta fase, em afirmativa 
positiva. Ato contínuo, após etapa de negociações ocorrida delineou-se a empresa 
vencedora com o respectivo preço: BARBOSA E VIANA LTDA – ME totalizando 
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um valor estimado global R$ 354.516,50 (trezentos e cinquenta e quatro mil e 
quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos), Após a aceitação da 
proposta, neste momento o pregoeiro repassou as  amostras dos produtos não 
perecíveis e marcas dos perecíveis, para analisar e avaliar a qualidade dos 
mesmos, consultando os presentes na Sessão se está de acordo com a qualidade 
e amostra dos produtos apresentados. Após a aceitação da qualidade e amostra 
dos produtos apresentados, todos aprovaram os produtos, o Pregoeiro ressalta 
ainda que as amostras ficassem à disposição dos mesmos quem possa interessar 
no almoxarifado do departamento da Merenda Escolar. Pronunciou-se ainda 
dizendo que os preços poderão sofrer reajustes conforme a safra, tais como: Alho, 
feijão, frango e Tomate, sendo para mais ou para menos, preços estes que serão 
acompanhados pelo departamento de compras, podendo ser alterado através de 
Termo Aditivo. Prosseguindo os trabalhos, o Pregoeiro e a equipe de apoio abrem 
o envelope contendo as documentações onde todos os participantes presentes 
rubricaram seu conteúdo, em seguida, deu-se início a avaliação dos documentos 
da empresa para comprovação da habilitação, nesse momento ficou constatado 
que a empresa está habilitada de acordo com as exigências do edital e seus 
anexos. O pregoeiro indagou ao presente quanto à manifestação de interposição 
de recurso, ninguém se manifestou, julgada e habilitada adjudicou-se o objeto a 
ela. Na sequência e proclamado o resultado do julgamento, foi divulgado o prazo 
para a mesma apresentar sua planilha de preço final, sendo estipulado o prazo de 
48h00min (quarenta e oito horas). Nada mais havendo a ser tratado, o Pregoeiro, 
declarou encerrada a presente reunião, e para constar, lavrei a presente Ata, que 
lida e aprovada será assinada pelos presentes. Eu, 
__________________________ (Stefanny Cariny da Silva Costa), Secretário desta 
reunião, que a subscrevi. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
 
 

 
Vilamon P. Ramos 

Pregoeiro 
 

Membros da Equipe de apoio: 

 

Israel Alves Benício 
Membro equipe de Apoio 
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