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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0060/2021 
Aos vinte e primeiro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um às 09:00, 

reuniram, a Pregoeira Oficial deste Órgão, Srta CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM  

e membros da Equipe de Apoio Srªs ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM e 

KEDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMOTEO, designados pelo Prefeito Municipal, através 

da Portaria nº 274/2021, de 03/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei 

10.520/02,  para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 0060/2021, 

referente ao Processo nº 002843/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura 

aquisição de café torrado e moído. Em conformidade com às disposições contidas no 

Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento de interessados. A 

seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas de preços e as documentações 

de habilitação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de propostas de preços e logo em 

seguida foi efetuado o registro dos preços apresentados pelos respectivos licitantes no 

sistema informatizado próprio do Pregão Presencial. As proponentes foram classificadas de 

acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520/02. Após essa fase, 

foi iniciada a fase competitiva e as licitantes convocadas para apresentação de lances, sendo 

registrados no histórico que, ao final da sessão, produziram os seguintes resultados: 

HIBNER REPRESENTACOES LTDA no lote 2 por "Declínio de lance", 

SUPERMERCADO PAMI LTDA no lote 1 por "Não cotar todos os itens" e 

WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO ME nos lotes 1 por "Declínio de 

lance" e 2 por "Declínio de lance". 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 1: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 72.077,80 

(setenta e dois mil setenta e sete reais e oitenta centavos), WASHINGTON 

LUIZ BARBOSA CARVALHO ME lance R$ 71.353,40 (setenta e um mil 

trezentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos).  

Lote 1 Rodada 2: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 70.629,00 

(setenta mil seiscentos e vinte e nove reais), WASHINGTON LUIZ 

BARBOSA CARVALHO ME lance R$ 68.818,00 (sessenta e oito mil 

oitocentos e dezoito reais).  

Lote 1 Rodada 3: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 68.455,80 

(sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), 

WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO ME lance R$ 67.007,00 

(sessenta e sete mil sete reais).  

Lote 1 Rodada 4: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 66.282,60 

(sessenta e seis mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), 

WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO ME lance R$ 65.196,00 

(sessenta e cinco mil cento e noventa e seis reais).  
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Lote 1 Rodada 5: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 63.385,00 

(sessenta e três mil trezentos e oitenta e cinco reais), WASHINGTON LUIZ 

BARBOSA CARVALHO ME lance R$ 61.574,00 (sessenta e um mil 

quinhentos e setenta e quatro reais).  

Lote 1 Rodada 6: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 59.763,00 

(cinquenta e nove mil setecentos e sessenta e três reais), WASHINGTON 

LUIZ BARBOSA CARVALHO ME lance R$ 57.952,00 (cinquenta e sete mil 

novecentos e cinquenta e dois reais).  

Lote 1 Rodada 7: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 57.227,60 

(cinquenta e sete mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), 

WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO ME lance R$ 56.141,00 

(cinquenta e seis mil cento e quarenta e um reais).  

Lote 1 Rodada 8: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 55.054,40 

(cinquenta e cinco mil cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), 

WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO ME lance R$ 54.330,00 

(cinquenta e quatro mil trezentos e trinta reais).  

Lote 1 Rodada 9: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 52.519,00 

(cinquenta e dois mil quinhentos e dezenove reais).  

Lote 1 Rodada 10: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

50.708,00 (cinquenta mil setecentos e oito reais) e não havendo mais lances 

para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 2 Rodada 1: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

190.190,00 (cento e noventa mil cento e noventa reais), WASHINGTON 

LUIZ BARBOSA CARVALHO ME lance R$ 184.756,00 (cento e oitenta e 

quatro mil setecentos e cinquenta e seis reais), SUPERMERCADO PAMI 

LTDA lance R$ 179.322,00 (cento e setenta e nove mil trezentos e vinte e dois 

reais).  

Lote 2 Rodada 2: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

173.888,00 (cento e setenta e três mil oitocentos e oitenta e oito reais), 

WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO ME lance R$ 168.454,00 

(cento e sessenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais), 

SUPERMERCADO PAMI LTDA lance R$ 163.020,00 (cento e sessenta e 

três mil vinte reais).  

Lote 2 Rodada 3: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

157.586,00 (cento e cinquenta e sete mil quinhentos e oitenta e seis reais), 

SUPERMERCADO PAMI LTDA lance R$ 156.499,20 (cento e cinquenta e 
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seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos).  

Lote 2 Rodada 4: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

155.412,40 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e doze reais e quarenta 

centavos), SUPERMERCADO PAMI LTDA lance R$ 154.325,60 (cento e 

cinquenta e quatro mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).  

Lote 2 Rodada 5: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

152.152,00 (cento e cinquenta e dois mil cento e cinquenta e dois reais), 

SUPERMERCADO PAMI LTDA lance R$ 152.043,32 (cento e cinquenta e 

dois mil quarenta e três reais e trinta e dois centavos).  

Lote 2 Rodada 6: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

151.065,20 (cento e cinquenta e um mil sessenta e cinco reais e vinte 

centavos), SUPERMERCADO PAMI LTDA lance R$ 149.978,40 (cento e 

quarenta e nove mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).  

Lote 2 Rodada 7: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

148.891,60 (cento e quarenta e oito mil oitocentos e noventa e um reais e 

sessenta centavos), SUPERMERCADO PAMI LTDA lance R$ 147.804,80 

(cento e quarenta e sete mil oitocentos e quatro reais e oitenta centavos).  

Lote 2 Rodada 8: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

147.261,40 (cento e quarenta e sete mil duzentos e sessenta e um reais e 

quarenta centavos), SUPERMERCADO PAMI LTDA lance R$ 146.718,00 

(cento e quarenta e seis mil setecentos e dezoito reais).  

Lote 2 Rodada 9: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

145.631,20 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e trinta e um reais e vinte 

centavos), SUPERMERCADO PAMI LTDA lance R$ 144.544,40 (cento e 

quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta 

centavos).  

Lote 2 Rodada 10: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

143.457,60 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e 

sessenta centavos), SUPERMERCADO PAMI LTDA lance R$ 142.370,80 

(cento e quarenta e dois mil trezentos e setenta reais e oitenta centavos).  

Lote 2 Rodada 11: HIBNER REPRESENTACOES LTDA lance R$ 

141.827,40 (cento e quarenta e um mil oitocentos e vinte e sete reais e 

quarenta centavos), SUPERMERCADO PAMI LTDA lance R$ 141.284,00 

(cento e quarenta e um mil duzentos e oitenta e quatro reais).  
EMPRESAS VENCEDORAS POR LOTE: 

HIBNER REPRESENTACOES LTDA no lote 1 no valor total de R$ 50.708,00 
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(cinquenta mil setecentos e oito reais) e SUPERMERCADO PAMI LTDA no lote 2 no 

valor total de R$ 141.284,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e oitenta e quatro reais) 

Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitaram cotar os produtos ou 

serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequencia da classificação do 

certame. Este registro tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de 

exclusão do primeiro colocado da ata. 

CADASTRO DE RESERVA 

Lote 02 HIBNER REPRESENTACOES LTDA 

Depois de verificado junto ao Site do Tribunal de Contas da União/Controladoria Geral da 

União a idoneidade e a regularidade da documentação dos licitantes classificados, os 

mesmos foram arrematantes dos respectivos lotes, tendo sido, então, concedida a palavra 

aos presentes à sessão para manifestação da intenção de recurso, após ser divulgado o 

resultado da licitação conforme indicado no quadro "Resultado da Sessão Pública", tendo 

os mesmos desistidos de impetrarem recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada 

a sessão às 10h10min, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial, Equipe de 

Apoio e Representantes Presentes. 

 

 

 

CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM 

Pregoeira 

 

 

 

 

KÉDINA CANTÍLIO PEREIRA TIMÓTEO 

Apoio  

 

 

 

ANA MARIA MOREIRA COTE AMURIM 

Apoio  
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REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

 

 

HIBNER REPRESENTACOES LTDA 

JAIR RICHARD PEREIRA MARIANO  

 

 

 

SUPERMERCADO PAMI LTDA 

MARCELO ADRIANO DA SILVA 

 

 

 

WASHINGTON LUIZ BARBOSA CARVALHO ME 

ERICLES MONTEIRO CARVALHO 
 


