
 

 
 

Pregão Presencial  

 

Ata da sessão pública, referente Pregão Presencial nº 001/2018 – Processo 
nº 58/2018 

1

ATA DA SESSÃO PÚBLICA, REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 
001/2018 

 
Processo nº 58/2018 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e 
dezoito, às catorze horas, na sala de licitações, a 
Pregoeira designada pela Portaria 006/2017 e a equipe de 
apoio, reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de 
lances deste Pregão Presencial, recebendo credenciamento, 
proposta e documentação habilitatória, bem como, analisando 
e julgando o credenciamento, proposta e documentação 
habilitatória da empresa participante detentora da melhor 
oferta. 
 
Constitui objeto do presente pregão o Registro de Preços 
para provável aquisição de café e açúcar, conforme descrito 
no processo nº 58/2018, devidamente autorizado pelo 
Ordenador de Despesas. 
 
Aberta a sessão, procedeu-se ao exame dos documentos 
oferecidos pelo interessado, visando à comprovação de 
existência de poderes para formulação de proposta e prática 
para os demais atos pertinentes ao certame. 
O referido credenciamento foi realizado na seguinte ordem: 
 
Empresa Representante/ Identificação 
J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI 
ME 

JOSÉ NICOLAU DOS SANTOS 
C.I. 339.329.SSP/ES 

  
Em seguida foi recebido a Declaração do Licitante de que atende 
plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidos em edital, 
estando apto à fase de abertura da proposta, pois seu 
representante tinha plenos poderes para tal. Em seguida foram 
entregues os dois envelopes contendo a Proposta e os Documentos 
de Habilitação estabelecido em edital, respectivamente. 
 
Em ato contínuo foi aberto o envelope de nº 1 (proposta) da 
empresa participante, com a colaboração da equipe de apoio, 
o pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e 
condições de execução, verificando que a proposta atende as 
condições exigidas em edital, obtendo assim a seguinte 
classificação provisória: 
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Empresa Valor da proposta 
J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME 26.293,50 
 
Em sequência, a pregoeira convidou individualmente o autor 
da proposta a formular lances, chegando-se ao seguinte 
resultado: 
 
 
Empresa Valor da proposta 
J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME 25.050,00 
 
Lote 01 

Itens Descrição do Objeto Unid. Quant. Preço 
Unit. 

Preço 

Total 

01 CAFÉ 500 GR 

Café tipo 

forte torrado e 

moído em 

embalagem de 500 

gramas (almofada) 

Validade mínima 

de 06 meses da 

data da entrega. 

Selo ABIC 

Pt 

2.300 

8,50 19.550,00 

02 Açúcar cristal  

5k 

Açúcar do 

tipo cristal, 

acondicionado em 

embalagens de 5 

quilos, branco 

(especial) 

Validade mínima 

de 12 (doze) 

meses a contar da 

data da entrega. 

Pt 

550 

10,00 5.500,00 

Total do Lote 1: R$  
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Em seguida passou-se a abertura do envelope da habilitação 
da empresa J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME, após análise 
criteriosa nos referidos documentos, observou-se total 
compatibilidade com os ditames do instrumento convocatório.  
 
Em razão disso, a Pregoeira declarou vencedora do presente 
Pregão a licitante J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME., com 
valor total de R$ 25.050,00 (Vinte e cinco mil e cinquenta 
reais) 
Franqueada a palavra ao presente, sobre a intenção de 
interpor recurso imediato e motivado, oportunidade em que 
declinou do direito. 
 
Em razão disso, a Pregoeira decidiu por abrir prazo de até 
02 (dois) dias úteis para a apresentação da Proposta 
Comercial alterada pela empresa J.M. MERCHER COMERCIAL DU 
REI ME – ME, com o valor corrigido após etapa de lances, 
para que seja juntada aos autos. 
 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a sessão, 
cuja presente ata vai rubricada e assinada pela Pregoeira, 
pelos membros da Equipe de Apoio e pelo representantes da 
empresa presente ao final relacionado. 
  
Cariacica-ES, 25 de janeiro de 2018         
                                                                                                                             
 

Mara Jane Langa  
Pregoeira 

 
Lilian Kristina da Silva Vitorazzi Vagner 
Membro da Equipe de Pregão 
 
Aguinaldo Coelho Pagotto 
Membro da Equipe de Pregão 
 
JOSÉ NICOLAU DOS SANTOS 
C.I. 339.329.SSP/ES  
J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME  


