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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ (PE), COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO - ATA DA REUNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 

005/2020-PMSC, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2020-PMSC.        fls.1/8 

 

 

 

 

Às 09:00 (nove) horas do dia 14 (quatorze) de fevereiro do corrente ano de 2020 (dois mil vinte), 

foi realizada a reunião na sala das licitações da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, Estado de 

Pernambuco, para sessão do Pregão (Presencial) para Ata de Registro de Preços nº 

005/2020-PMSC, Processo Administrativo nº007/2020-PMSC, que tem como objeto o 

eventual fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à Elaboração da Merenda Escolar dos 

Alunos da Rede Municipal do Ensino Fundamental, para Creche, Pré – Escola, Ensino Fundamental, 

Ensino Infantil, EJA, Brasil Carinhoso, com entrega parcelada durante 12(doze) meses. 

 

Aberta a sessão, estando presentes, o pregoeiro Municipal, Juarez Guimarães da Silva, e os 

Membros da Equipe de Apoio, Maira Marques Guimarães, e, Darley Rodrigues dos Santos, e 

Marijane Lopes Soares, constatou-se, que, o instrumento convocatório deste certame foi 

devidamente publicado no Diário Oficial do Município (DOM), no mural do átrio da Prefeitura e 

Portal da Transparência Municipal. As empresas: JOÃO BOSCO A. DE SOUZA – ME, CNPJ: 

35.337.526/0001-46, e LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES – ME, CNPJ: 

07.090.642/0001-78, e SILVAN EDNA GOMES G. MENDES - ME, CNPJ: 

08.832.392/0001-67, GABRIELA FRUTAS - ME, CNPJ: 09.061.057/0001-75, RM ILO 

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA, CNPJ: 27.925.938/0001-

79, e BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI-ME, CNPJ: 13.344.533/0001-32, adquiriram o 

edital, conforme comprovantes de recebimento anexos aos autos do certame. Registra - se, ainda, 

que foi informado ao Conselho Municipal de Merenda Escolar do Município - PNAE. Compareceram a 

presente sessão as seguintes licitantes: 

a) JOÃO BOSCO A. DE SOUZA – ME CNPJ: 35.337.526/0001-46, a qual está representada 

por seu sócio administrador o Sr. João Bosco Alves de Souza, que compareceu devidamente munido 

de seus envelopes de habilitação e de proposta de preços, bem como de sua declaração de 

cumprimento das condições de habilitação e documentos necessários para comprovar sua condição 

de ME (Optante pelo Simples Nacional), nos termos do item 6 do Edital, para efeito de comprovação 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a fim de que possa gozar do tratamento 
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diferenciado, e, poder usufruir os benefícios previsto na LC 123/2006 alterada pelas Leis 

Complementares 128/2008 e 147/2014 e pelo Decreto 8.538/16 e alterações posteriores. 
 

b)  LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES – ME CNPJ: 07.090.642/0001-78, a qual está 

representada por seu sócio procurador o Sr. Roberio Oliveira Mendes, que compareceu devidamente 

munido de seus envelopes de habilitação e de proposta de preços, bem como de sua declaração de 

cumprimento das condições de habilitação e documentos necessários para comprovar sua condição 

de ME (Optante pelo Simples Nacional), nos termos do item 6 do Edital, para efeito de comprovação 

de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a fim de que possa gozar do tratamento 

diferenciado, e, poder usufruir os benefícios previsto na LC 123/2006 alterada pelas Leis 

Complementares 128/2008 e 147/2014 e pelo Decreto 8.538/16 e alterações posteriores. 

 

 No tocante, as empresas; SILVAN EDNA GOMES G. MENDES - ME, CNPJ: 

08.832.392/0001-67, e GABRIELA FRUTAS - ME, CNPJ: 09.061.057/0001-75, e RM ILO 

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZAS LTDA, CNPJ: 27.925.938/0001-

79, e BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI-ME, CNPJ: 13.344.533/0001-32, não 

compareceu e nem tão pouco enviaram a sua documentação e proposta de preços para apreciação 

desta comissão de licitação. 

            Ultrapassada a fase de credenciamento, e apresentada a Declaração de pleno atendimento 

aos requisitos da Habilitação pela a empresa participante, passou–se, o Pregoeiro à abertura do 

envelope contendo as Propostas de Preços (valores unitários), conforme mapa de proposta escrita 

abaixo apresentada; 

MAPA DE PROPOSTAS ESCRITAS 

Item 
Qua

nt 

Un

d  
Especificações  

Preço 
unitário 
máximo 
admitido 

 Propostas Escritas 

João Bosco A. 
de Souza 

Lucicleide 
Guimarães Mendes 

 

01 2.500 Kg Açúcar tipo cristalizado na cor 

branca, sacarose de cana - de 
- açúcar, embalagem de 1kg, 
fardo com 30Kg, com 

identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 2,75 

 

Não cotou 2,70 

02 250 Kg Alho branco tipo chinês nº05 

embalagem caixa com 10kg, 
com identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 22,15 

 

22,10 22,15 

03 7.000 Kg Arroz branco parboilizado tipo 
1, embalagem de 01kg, 
contendo no fardo 30x01kg, 

R$ 3,45 
 

3,40 3,45 
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com identificação e marca do 

fabricante, e prazo de 
validade. 

04 1.200 Kg Biscoito salgado tipo Cream - 
Cracker, embalagem plásticas 

internas de 20x400 gramas, 
com identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 10,40 
 

10,30 10,40 

05 600 Kg Biscoito doce tipo Maria, 

embalagem de pacote com 
20x400 gramas, com 
identificação e marca do 

fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 10,95 

 

10,90 10,95 

06 3.000 Kg Carne bovina moída 
congelada, embalagem plástico 

com 500 gramas, com 
identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 11,90 
 

Não cotou 11,80 

07 200 Kg Calorífico/corante cor amarelo 
em pó, para preparação de 
alimento diversos, embalagem 

plástica de 10x100 gramas, 
com identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 6,40 
 

6,30 6,40 

08 150 Kg Condimentos misto em pó para 
temperos diversos compostos, 
incluindo molho de pimenta e 

outros molhos, em embalagens 
imediatas de conteúdo mínimo 
de 10x100 gramas, com 

identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 8,80 
 

8,70 8,80 

09 1.000 Kg Feijão de corda boa qualidade, 

embalagem plástico com 
conteúdo de 01kg, com 
identificação e marca do 

fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 6,85 

 

6,80 6,85 

10 9.000 Kg Frango congelado, embalagem 
plástico, conteúdo caixa de 

20x1Kg, com identificação e 
marca do fabricante, e prazo 
de validade. 

R$ 9,20 
 

Não cotou 9,10 

11 800 Kg Leite em pó fino integral, 
vitaminado enriquecidos com 

vitaminas A,C,D e ferro, 
embalagem plástico, fardo com 

50x200 gramas, com 
identificação e marca do 

R$ 27,80 
 

Não cotou 27,60 
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fabricante, e prazo de 

validade. 

12 1.800 Kg Macarrão tipo espaguete com 

sêmola a base de farinha de 
trigo comum, embalagem 

plástico com 20x500 gramas, 
com identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 4,45 

 

4,40 4,45 

13 5.000 Kg Flocão de milho pré-cozido, 

derivado do milho, embalagem 
papelão com 30x500 gramas, 
com identificação e marca do 

fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 3.60 

 

Não cotou 3,50 

14 800 Und Óleo de soja refinado extraído 
da leguminosa Glycine Max e 

submetido ao processo de 
refino e desodorização, 
embalagem latas metálicas 

com 900 ml, com identificação 
e marca do fabricante, e prazo 
de validade. 

R$ 5,80 
 

5,70 5,80 

15 4.300 Kg Pão tipo francês salgado 

composto dos seguintes 
ingredientes do pão francês 
são: farinha de trigo, água, 

sal, fermento biológico e 
melhorador de farinha, 
embalagem caixa de 10 

unidade de 50 gramas, com 
identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 7,50 

 

Não cotou 7,30 

16 600 Kg Sal refinado iodado para 
consumo domestico, 
embalagem plástico com 

30x01Kg, com identificação e 
marca do fabricante, e prazo 
de validade. 

R$ 0,75 
 

0,70 0,75 

17 200 Und Margarina,vegetal com sal 

embalagem 12/500g, com 
identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 3,70 

 

3,60 3,70 

18 200 Kg Café em pó embalagem quarta 
com 250g, com identificação e 
marca do fabricante, e prazo 

de validade. 

R$ 20,00  
 

19,70 19,90 

 

Por fim, verificou-se, que, os produtos cotado pelos licitantes, JOÃO BOSCO A. DE SOUZA 

– ME, CNPJ: 35.337.526/0001-46, e LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES – ME, CNPJ: 

07.090.642/0001-78, para os itens está compatível com as especificações e consulta de preços 
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de mercado, solicitada pelo edital, haja vista atende plenamente aos requisitos do edital sendo a 

mesma classificada para a etapa de lances verbais. 

 

Dando prosseguimento ao certame, iniciou-se a fase de lances/negociação, conforme mapa 

de lance verbais abaixo apresentado; 

MAPA DE PROPOSTAS LANCES VERBAIS 

Item 
Qua
nt 

Un
d  

Especificações  

Preço 
unitário 
máximo 
admitido 

 Propostas LANCES  

João Bosco A. 
de Souza 

Lucicleide 
Guimarães Mendes 

 

01 2.500 Kg Açúcar tipo cristalizado na cor 
branca, sacarose de cana - de 

- açúcar, embalagem de 1kg, 
fardo com 30Kg, com 
identificação e marca do 

fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 2,75 
 

Não cotou 2,70 
Vencedor  

02 250 Kg Alho branco tipo chinês nº05 
embalagem caixa com 10kg, 

com identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 22,15 
 

22,10 
Vencedor  

22,15 
Sem lance 

03 7.000 Kg Arroz branco parboilizado tipo 
1, embalagem de 01kg, 

contendo no fardo 30x01kg, 
com identificação e marca do 

fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 3,45 
 

3,40 
Vencedor  

3,45 
Sem lance 

04 1.200 Kg Biscoito salgado tipo Cream - 
Cracker, embalagem plásticas 
internas de 20x400 gramas, 

com identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 10,40 
 

10,30 
Vencedor  

10,40 
Sem lance 

05 600 Kg Biscoito doce tipo Maria, 

embalagem de pacote com 
20x400 gramas, com 
identificação e marca do 

fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 10,95 

 

10,90 

Vencedor  

10,95 

Sem lance 

06 3.000 Kg Carne bovina moída 
congelada, embalagem plástico 

com 500 gramas, com 
identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 11,90 
 

Não cotou 11,80 
Vencedor  

07 200 Kg Calorífico/corante cor amarelo 
em pó, para preparação de 
alimento diversos, embalagem 

plástica de 10x100 gramas, 
com identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

R$ 6,40 
 

6,30 
Vencedor  

6,40 
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validade. 

08 150 Kg Condimentos misto em pó para 
temperos diversos compostos, 

incluindo molho de pimenta e 
outros molhos, em embalagens 
imediatas de conteúdo mínimo 

de 10x100 gramas, com 
identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 8,80 
 

8,70 
Vencedor  

8,80 
Sem lance 

09 1.000 Kg Feijão de corda boa qualidade, 
embalagem plástico com 
conteúdo de 01kg, com 

identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 6,85 
 

6,80 
Vencedor  

6,85 
Sem lance 

10 9.000 Kg Frango congelado, embalagem 

plástico, conteúdo caixa de 
20x1Kg, com identificação e 
marca do fabricante, e prazo 

de validade. 

R$ 9,20 

 

Não cotou 9,10 

Vencedor  

11 800 Kg Leite em pó fino integral, 
vitaminado enriquecidos com 
vitaminas A,C,D e ferro, 

embalagem plástico, fardo com 
50x200 gramas, com 
identificação e marca do 

fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 27,80 
 

Não cotou 27,60 
Vencedor  

12 1.800 Kg Macarrão tipo espaguete com 
sêmola a base de farinha de 

trigo comum, embalagem 
plástico com 20x500 gramas, 
com identificação e marca do 

fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 4,45 
 

4,40 
Vencedor  

4,45 
Sem lance 

13 5.000 Kg Flocão de milho pré-cozido, 
derivado do milho, embalagem 

papelão com 30x500 gramas, 
com identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 

validade. 

R$ 3.60 
 

Não cotou 3,50 
Vencedor  

14 800 Und Óleo de soja refinado extraído 

da leguminosa Glycine Max e 
submetido ao processo de 
refino e desodorização, 

embalagem latas metálicas 
com 900 ml, com identificação 

e marca do fabricante, e prazo 
de validade. 

R$ 5,80 

 

5,70 

Vencedor  

5,80 

15 4.300 Kg Pão tipo francês salgado 
composto dos seguintes 
ingredientes do pão francês 

são: farinha de trigo, água, 

R$ 7,50 
 

Não cotou 7,30 
Vencedor  
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sal, fermento biológico e 

melhorador de farinha, 
embalagem caixa de 10 
unidade de 50 gramas, com 

identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 
validade. 

16 600 Kg Sal refinado iodado para 

consumo domestico, 
embalagem plástico com 
30x01Kg, com identificação e 

marca do fabricante, e prazo 
de validade. 

R$ 0,75 

 

0,70 

Vencedor  

0,75 

Sem lance 

17 200 Und Margarina,vegetal com sal 
embalagem 12/500g, com 

identificação e marca do 
fabricante, e prazo de 
validade. 

R$ 3,70 
 

3,60 
Vencedor  

3,70 
Sem lance 

18 200 Kg Café em pó embalagem quarta 
com 250g, com identificação e 

marca do fabricante, e prazo 
de validade. 

R$ 20,00  
 

19,70 
Vencedor  

19,90 
Sem lance 

 

           Encerrada a fase de lances verbais/negociação, tendo em vista que compareceu as licitante: 

JOÃO BOSCO A. DE SOUZA – ME, CNPJ: 35.337.526/0001-46, e LUCICLEIDE 

GUIMARÃES MENDES – ME, CNPJ: 07.090.642/0001-78, foi verificado que as mesmas está 

compatível com as especificações do instrumento convocatório e que o menor preço 

ofertado/negociado para o item encontra-se de conformidade com os preços de mercado e atende 

aos requisitos do edita. 

 Abertos os envelopes de habilitação, constatou – se, que, as empresas JOÃO BOSCO A. DE 

SOUZA – ME CNPJ: 35.337.526/0001-46, e LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES – ME, 

CNPJ: 07.090.642/0001-78, atendeu todos os requisitos do instrumento convocatório, foi 

declarada HABILITADAS, por ter atendido a todos os requisitos exigidos pelo Edital. 

            Por fim, por ter sido o menor preço apresentado por item e por ser este o critério de 

julgamento do certame, declara o Pregoeiro, juntamente com a Equipe de Apoio, as empresas: a) 

JOÃO BOSCO A. DE SOUZA – ME, CNPJ: 35.337.526/0001-46, vencedora nos itens 

(02,03,04,04,05,07,08,09,12,14,16,17,18) do anexo do certame, empresa b) LUCICLEIDE 

GUIMARÃES MENDES – ME CNPJ: 07.090.642/0001-78, vencedora nos itens 

(01,06,10,11,13,15,), por terem apresentado os menores preços/ofertas para os referidos itens, e o 

mesmo se encontrar de conformidade com as especificações do edital, bem como os preços 

praticados esta compatível com mercado. 
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            Diante o exposto, foi informado ainda, que, as empresas declaradas vencedoras em seus 

respectivos itens tem o prazo de 3(três) dias para enviarem suas proposta de preços readequadas. 

Assim sendo, os licitante que restar classificado provisoriamente em primeiro lugar para 

cada item, nos termos da cláusula 10.13 do edital, deverá, sob pena de desclassificação, 

apresentar amostra de cada respectivo item/produto a ser fornecido (para o qual tiver 

restado classificado provisoriamente em primeiro lugar) no prazo de até 02 (dois) dias úteis, 

contados justamente da data em que for apontado como primeiro lugar provisório. 

 

            Em seguida, no momento oportuno para manifestação recursal, facultado a interposição de 

recurso ao representante da empresa presente, contra a decisão adotada pelo o pregoeiro na 

sessão, o mesmo abdicou do direito do prazo recursal. 
 

           No mais, não houve qualquer outra manifestação no sentido de interposição recursal pelos 

presentes, oportunidade em que, nada mais havendo a deliberar ou julgar, o Pregoeiro encerrou a 

presente reunião, determinando que fosse lavrada a presente ata, ao final assinada pelo mesmo e 

pelos membros da Equipe de Apoio, como também pelos participantes presentes. 

 

 

____________________________ 
Pregoeiro Municipal 

 
 

_____________________                                        _____________________ 

Membro da Equipe de Apoio                                    Membro da Equipe de Apoio 
 

 
 

________________________ 

Membro da Equipe de Apoio 
 
Licitante; 
 
___________________________________ 

LUCICLEIDE GUIMARÃES MENDES – ME 

                    Licitante; 
 

 
___________________________________ 

JOÃO BOSCO A. DE SOUZA – ME 

                    Licitante; 
 
 

_____________________________ 
Conselho de Merenda Escolar-PNAE 
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