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ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2021 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois às 09:00, 

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

e membros da Equipe de Apoio Sr.ª ELIANE PEREIRA DE AGUIAR e Sr SAMUEL 

ALVES DA SILVA, 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 realizarem 

os procedimentos relativos ao Pregão Presencial Nº 065/2021, referente ao Processo nº 

3309/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futuro fornecimento de refeições, 

visando atender as demandas das Secretarias da Prefeitura Municipal de Iúna/ES. Em 

conformidade com às disposições contidas no Edital, a Pregoeira abriu a sessão pública e 

efetuou o credenciamento dos 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: 

CASA DA ROSA RESTAURANTE E PROD. ALIMENTICIOS LTDA nos lotes 1 por 

"Declínio de lance", 2 por "Declínio de lance", 3 por "Declínio de lance", 4 por "Declínio 

de lance", 5 por "Declínio de lance", 6 por "Declínio de lance" e 7 por "Declínio de lance" e 

J L DA SILVA RESTAURANTE nos lotes 1 por "Declínio de lance", 2 por "Declínio de 

lance", 3 por "Não cotar todos os itens", 4 por "Declínio de lance", 5 por "Não cotar todos 

os itens", 6 por "Não cotar todos os itens" e 7 por "Não cotar todos os itens". 

HISTÓRICO DE LANCES: 

Lote 1 Rodada 1: DOUGLAS ALVES DE SOUZA 15738371720 lance R$ 

28.087,50 (vinte e oito mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e não 

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

Lote 2 Rodada 1: DOUGLAS ALVES DE SOUZA 15738371720 lance R$ 

84.262,50 (oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 

subsequente.  

Lote 3 Rodada 1: DOUGLAS ALVES DE SOUZA 15738371720 lance R$ 

52.500,00 (cinquenta e dois mil quinhentos reais) e não havendo mais lances 

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

Lote 4 Rodada 1: DOUGLAS ALVES DE SOUZA 15738371720 lance R$ 

20.400,00 (vinte mil quatrocentos reais) e não havendo mais lances para o 

lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 5 Rodada 1: DOUGLAS ALVES DE SOUZA 15738371720 lance R$ 
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42.000,00 (quarenta e dois mil reais) e não havendo mais lances para o lote, 

iniciou-se a disputa do lote subsequente.  

Lote 6 Rodada 1: DOUGLAS ALVES DE SOUZA 15738371720 lance R$ 

5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais) e não havendo mais lances para 

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

Lote 7 Rodada 1: DOUGLAS ALVES DE SOUZA 15738371720 lance R$ 

16.800,00 (dezesseis mil oitocentos reais).  
O Lote 03 ficou acima do valor estimado e por este motivo, os autos serão encaminhados à 

Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças para manifestação. 

EMPRESA VENCEDORA POR LOTE: 

DOUGLAS ALVES DE SOUZA 15738371720 nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 no valor total 

de R$ 249.930,00 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e trinta reais). 

Não há cadastro de reservas. 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, o mesmo foi arrematante 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 desistido de impetrarem recurso. Nada mais havendo a declarar, 

foi encerrada a sessão às 10h05min, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira Oficial, 

Equipe de Apoio e Representantes Presentes. 

 

 

CAROLINE HENRIQUES DE AMORIM 

Pregoeira 

 

 

 

 

ELIANE PEREIRA DE AGUIAR 

Apoio  

 

 

SAMUEL ALVES DA SILVA 

Apoio 
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REPRESENTANTES DAS EMPRESAS: 

 

 

 

CASA DA ROSA RESTAURANTE E PROD. ALIMENTICIOS LTDA 

GEANINE RIBEIRO FARIA SALES  

 

 

DOUGLAS ALVES DE SOUZA 15738371720 

HERIVELTO SANGUIINI  

 

 

J L DA SILVA RESTAURANTE 

GEDEAO NASCIMENTO MENDES CASCINE GOMES  
 


