
PREGÃO PRESENCIAL n.º 084/2018
 
Objeto: Alimentação da equipe da CODASP do Programa Melhor Caminho firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o 
Município de Ibitinga para melhoria da IBG 060.

 
Na data de 14 de setembro de 2018, às 14:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, reuniram
sessão de julgamento do Pregão em epígrafe.

 
Portaria Data Nome 
13165 02/01/2018 Geórgia Rachel Zanati
13165 02/01/2018 Jéssica de Moraes Baioni
13165 02/01/2018 Silvano Supino Ferraz

 
CREDENCIAMENTO 
Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento d

participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existênc

de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenc

abaixo: 
Código 
Lances 

Proponente / Fornecedor 
Representante 

2815 
Sim 

WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 
WANTUIL CARLOS ALVES 

Ao término do credenciamento, o Sr. Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que 

atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os 

Documentos de Habilitação, respectivamente.

 
REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Dando continuidade aos trabalhos foram abertos o

Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se as mesmas atendiam aos 

requisitos do edital. Passou então ao exame da compatibilidade do 

regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propost

conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a segu

Item 
1 
Classif. 

Código 
140.000.003 
Código 

Descrição do Produto/Serviço
MARMITEX COM 800 GRAMAS CADA, 
CONTENDO: 
Proponente / Fornecedor

1 2815 WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

Item 
2 
Classif. 

Código 
140.000.002 
Código 

Descrição do Produto/Serviço
REFEIÇÃO COMPLETA COM 
SUCO/REFRIGERANTE
Proponente / Fornecedor

1 2815 WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial,

partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da 

forma que consta da lista de lances a seguir:

Item 
1 
Rodada 

 

 
Nº Lance 

Código 
140.000.003 
Código 

Descrição do Produto/Serviço
MARMITEX COM 800 GRAMAS CADA, 
CONTENDO:
Proponente / Fornecedor

  2815 WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

  2815 WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

Item 
2  Código 

140.000.002 
Descrição do Produto/Serviço
REFEIÇÃO COMPLETA COM 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

PREGÃO PRESENCIAL n.º 084/2018 

Objeto: Alimentação da equipe da CODASP do Programa Melhor Caminho firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o 
Ibitinga para melhoria da IBG 060. 

Na data de 14 de setembro de 2018, às 14:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, reuniram
sessão de julgamento do Pregão em epígrafe. 

Cargo CPF 
Geórgia Rachel Zanati Equipe de Apoio 246.811.518
Jéssica de Moraes Baioni Equipe de Apoio 399.725.358
Silvano Supino Ferraz Pregoeiro 287.073.728

Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento d

participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existênc

de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenc

Tipo Empresa 
CPF 

CNPJ 
RG 

Preferência de contratação 
(art. 44 da L

WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME ME 
175.389.268-60 

02.482.994/0001-55 
22.498.256 

Sim 

Ao término do credenciamento, o Sr. Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que 

atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os 

Documentos de Habilitação, respectivamente. 

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 
Dando continuidade aos trabalhos foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da 

Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se as mesmas atendiam aos 

requisitos do edital. Passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a 

regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propost

conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir: 
Descrição do Produto/Serviço 
MARMITEX COM 800 GRAMAS CADA, 

Proponente / Fornecedor 

 

 
Marca 

Unidade 
UND 
Valor 
Unitário 

Quantidade
900 
Valor Total

WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME  11,90 10.710,00

Descrição do Produto/Serviço 
REFEIÇÃO COMPLETA COM 
SUCO/REFRIGERANTE 
Proponente / Fornecedor 

 

 
Marca 

Unidade 
UNID 
Valor 
Unitário 

Quantidade
900 
Valor Total

WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME  15,90 14.310,00

ODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO 
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial,

do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da 

forma que consta da lista de lances a seguir: 
Descrição do Produto/Serviço 
MARMITEX COM 800 GRAMAS CADA, 
CONTENDO: 
Proponente / Fornecedor 

Unidade 
UND 
% Desconto 

Quantidade
900

Vlr. Lance 
Unit.

WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME 0,00 11,90

WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME 17,23 9,85

Descrição do Produto/Serviço 
REFEIÇÃO COMPLETA COM 

Unidade 
UNID 

Quantidade
900

 

1 

 

Objeto: Alimentação da equipe da CODASP do Programa Melhor Caminho firmado entre o Governo do Estado de São Paulo e o 

Na data de 14 de setembro de 2018, às 14:00, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo, reuniram-se para a 

RG 
246.811.518-07 19.889.877-0 
399.725.358-78 34.731.204-4 
287.073.728-92 32.092.068-9 

Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos 

participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência 

de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados 

Preferência de contratação 
(art. 44 da LC 123/2006) 

 

Ao término do credenciamento, o Sr. Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que 

atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os 

s Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da 

Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se as mesmas atendiam aos 

objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a 

regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, 

Quantidade 
 

Valor Total 
 
Status 
Lance 

10.710,00 Classificado    
S 

Quantidade 
 

Valor Total 
 
Status 
Lance 

14.310,00 Classificado    
S 

Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a 

do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A seqüência de ofertas de lances ocorreu da 

Quantidade
900

Vlr. Lance 
Unit.

 

 
Situação 

11,90Finalizado            

9,85Negociado             

Quantidade
900 



Rodada  
Nº Lance 

Código SUCO/REFRIGERANTE
Proponente / Fornecedor

  2815 WANTUIL 

  2815 WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

SITUAÇÃO DOS ITENS
Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, conforme lista de classifi

geral e ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante da licitante que ofertou o menor preço, à negociação direta, visan

obtenção da melhor oferta, conforme lista de negociação  abaixo: 

Item 
 

Código 
Código 

Descrição do Produto/Serviço
Proponente / Fornecedor

1 
 

140.000.003 
2815 

MARMITEX COM 800 GRAMAS CADA, CONTENDO:
WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

2 
 

140.000.002 
2815 

REFEIÇÃO COMPLETA COM SUCO/REFRIGERANTE
WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

 

HABILITAÇÃO 
Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e 

consultada a autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado o 

atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta da lista abaixo:

Código Proponente / Fornecedor 
2815 WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

 

ADJUDICAÇÃO 
Após a declaração da licitante vencedora e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de 

presentes, o Sr Pregoeiro adjudicou o item objeto do pregão à empresa vencedora:

Item 
Código 

Código 
 

Descrição do Produto/Serviço
Proponente / Fornecedor

1 
2815 

140.000.003 
 

MARMITEX COM 
WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

2 
2815 

140.000.002 
 

REFEIÇÃO COMPLETA COM SUCO/REFRIGERANTE
WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado à Sra. Prefeita Municipal para homologação. Informou ainda o Sr. 

Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar

contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. 

RECURSO 
Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelo credenciado presente

. 

ENCERRAMENTO 
Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando

juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o 

desejaram. Esclarece-se que as ausências de assinatura na Ata que por ventura vieram a ocorrer, foram causadas pela ausência 

dos respectivos representantes antes do término da sessão. 

 
Item 

2815 
Código 

WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 
CNPJ: 02.482.994/0001
Rua Cecília Casemiro de Amorim, n° 1225, IBITINGA 
SP, CEP: 14940-000
Telefone: 16-3341-
Descrição do Produto/Serviço

1 140.000.003 MARMITEX COM 800 GRAMAS CADA, CONTENDO:
2 140.000.002 REFEIÇÃO COMPLETA COM SUCO/REFRIGERANTE

  Total do Proponente

Por fim foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das 

licitantes presentes e que assim o desejaram

SUCO/REFRIGERANTE 
Proponente / Fornecedor 

% Desconto Vlr. Lance 
Unit.

WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME 0,00 15,90

WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME 12,89 13,85

SITUAÇÃO DOS ITENS 
Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, conforme lista de classifi

geral e ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante da licitante que ofertou o menor preço, à negociação direta, visan

obtenção da melhor oferta, conforme lista de negociação  abaixo:  
Descrição do Produto/Serviço 
Proponente / Fornecedor 

Unidade 
Melhor Preço 

MARMITEX COM 800 GRAMAS CADA, CONTENDO: 
CARLOS ALVES IBITINGA - ME 

UND
9,85

REFEIÇÃO COMPLETA COM SUCO/REFRIGERANTE 
WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME 

UNID
13,85

Aberto o 2º Envelope do Licitante que apresentou a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, inclusive 

consultada a autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado o 

atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta da lista abaixo: 
Tipo Empresa Representante 

WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME ME WANTUIL CARLOS ALVES

Após a declaração da licitante vencedora e não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes 

presentes, o Sr Pregoeiro adjudicou o item objeto do pregão à empresa vencedora: 
Descrição do Produto/Serviço 
Proponente / Fornecedor 

Unidade 
Adjudicado 

Quantidade
Motivo 

MARMITEX COM 800 GRAMAS CADA, CONTENDO: 
WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME 

UND 
Sim 

900 
 

REFEIÇÃO COMPLETA COM SUCO/REFRIGERANTE 
WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME 

UNID 
Sim 

900 
 

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado à Sra. Prefeita Municipal para homologação. Informou ainda o Sr. 

Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar

respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer.  

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelo credenciado presente

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, 

juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o 

se que as ausências de assinatura na Ata que por ventura vieram a ocorrer, foram causadas pela ausência 

dos respectivos representantes antes do término da sessão.  
WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA - ME 
CNPJ: 02.482.994/0001-55 

Cecília Casemiro de Amorim, n° 1225, IBITINGA - 
000 
-6728Fax: 16-3341-6728 

Descrição do Produto/Serviço 

 
Unidade Quantidade

MARMITEX COM 800 GRAMAS CADA, CONTENDO: UND 900
REFEIÇÃO COMPLETA COM SUCO/REFRIGERANTE UNID 900
Total do Proponente    

Por fim foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das 

licitantes presentes e que assim o desejaram. 

 

2 

 

Vlr. Lance 
Unit. 

Situação 
15,90Finalizado            

13,85Negociado             

Declarada encerrada a etapa de lances, as ofertas foram classificadas em ordem crescente de valor, conforme lista de classificação 

geral e ato contínuo, o Pregoeiro convidou o representante da licitante que ofertou o menor preço, à negociação direta, visando a 

 
Quantidade 
Situação 

UND
9,85

900 
Aceito 

UNID
13,85

900 
Aceito 

analisados os documentos de habilitação, inclusive 

consultada a autenticidade dos documentos emitidos eletronicamente em seus respectivos sites de origem, foi verificado o 

Situação 
WANTUIL CARLOS ALVES Habilitado  

recurso pelos representantes 

Quantidade 
 

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado à Sra. Prefeita Municipal para homologação. Informou ainda o Sr. 

Pregoeiro aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o 

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelo credenciado presente 

se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele assinada, 

juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o 

se que as ausências de assinatura na Ata que por ventura vieram a ocorrer, foram causadas pela ausência 

Valor 
Unitário

Valor Total

9,85 8.865,00
13,85 12.465,00

21.330,00

Por fim foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das 



OCORRÊNCIAS 
Não houve. 
 

ASSINAM 
Comissões / Portarias: 
 

 

 
___________________________________________________
Geórgia Rachel Zanati 
CPF.: 246.811.518-07 
RG.: 19.889.877-0 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 13165 DE 02/01/2018 
 

 

 
___________________________________________________
Silvano Supino Ferraz 
CPF.: 287.073.728-92 
RG.: 32.092.068-9 
Cargo: Pregoeiro 
PORTARIA: 13165 DE 02/01/2018 
 

 

___________________________________________________ 

 

 

 
___________________________________________________
Jéssica de Moraes Baioni 
CPF.: 399.725.358-78 
RG.: 34.731.204-4 
Cargo: Equipe de Apoio 
PORTARIA: 13165 DE 02/01/2018 

___________________________________________________ 

 

 

 
___________________________________________________

Representante: WANTUIL CARLOS ALVES 
CPF.: 175.389.268-60 
RG.: 22.498.256 
Empresa: WANTUIL CARLOS ALVES IBITINGA 

 

3 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
 

S IBITINGA - ME 


