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Endereço: PRAÇA ANTÔNIO CARLOS, 10

CENTRO, GUARANI - MG

CNPJ: 18.338.160/0001-00

Telefone: (32) 3575-1555

E-mail: licitacao@guarani.mg.gov.br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO: 83 / 2022

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 47 / 2022

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contratação de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), ou equiparadas,

para aquisição de manteiga para atender a Secretaria Municipal de Agropecuária, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Urbanismo pelo período de 12 (doze) meses.

Preâmbulo

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, para futura e eventual contratação de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP),

ou equiparadas, para aquisição de manteiga para atender a Secretaria Municipal de Agropecuária, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo pelo período de 12 (doze) meses.

Credenciamento

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 08h30min, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, na

Prefeitura Municipal de Guarani para a realização da licitação na modalidade Pregão, regida pelo Edital PREG nº 047/2022 - PRC 083/2022, para

contratação de microempresas (ME), empresas de pequeno porte (EPP), ou equiparadas, para aquisição de manteiga para atender a Secretaria

Municipal de Agropecuária, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo pelo período de 12 (doze)

meses. Aberta a sessão, às 08h30min foi efetuado o credenciamento da seguinte empresa: 

FORNECEDOR CPF / CNPJ REPRESENTANTE
FERREIRA RAFAEL MERCADO BOM PREÇO EIRELI EPP 29.251.553/0001-07 Sem representante

A documentação de credenciamento, bem como os envelopes nº 01 e nº 02 foram encaminhados pela Sociedade Empresária para o

Setor de Licitações.

Registro do Pregão

Após, assinados os documentos de credenciamento e todos os envelopes em seus fechos, foi aberto o envelope de proposta de

preços. A proposta foi conferida e assinada, dando início à fase de lances, conforme mapa abaixo. 

Lote 1 - MANTEIGA, com sal, de primeira, acondicionado em embalagem contendo 200g. As seguintes informações deverão
ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o fabricante, diretamente sobre a embalagem em

que o produto esta acondicio

PROPOSTAS
Ordem Fornecedor Situação Valor
1 FERREIRA RAFAEL MERCADO BOM PREÇO EIRELI EPP Classificado R$ 9,9000

1ª RODADA DE LANCES - Lote   1 - MANTEIGA, com sal, de primeira, acondicionado em embalagem contendo 200g. As
seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o fabricante,
diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicio
Data / Hora Fornecedor Valor
29/07/2022 09:37:34 FERREIRA RAFAEL MERCADO BOM PREÇO EIRELI EPP R$ 0,0000

Negociação

Resultado da Negociação - Lote 1 - MANTEIGA, com sal, de primeira, acondicionado em embalagem contendo 200g. As
seguintes informações deverão ser impressas pelo fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o fabricante,
diretamente sobre a embalagem em que o produto esta acondicio
Fornecedor Valor Vencido
FERREIRA RAFAEL MERCADO BOM PREÇO EIRELI EPP R$ 9,9000
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Habilitação

Após negociação do valor apresentado com o pregoeiro foi aberto o envelope de documentação da empresa que apresentou o

melhor preço, conforme documentos em anexo, restando habilitada. 

FERREIRA RAFAEL MERCADO BOM PREÇO EIRELI EPP Habilitada

Recursos

Não houve interesse em interpor recursos, razão pela qual os prazos recursais não necessitaram ser abertos.

Ocorrências

Não houveram eventuais ocorrências no decorrer do certame. 

Resultado

Sendo assim, posteriormente, os respectivos itens adjudicados da seguinte forma: 

Fornecedor: FERREIRA RAFAEL MERCADO BOM PREÇO EIRELI EPP Total R$ 11.880,00

Lote 1 - MANTEIGA, com sal, de primeira, acondicionado em embalagem contendo 200g. As seguintes informações deverão
Código Nome Prod/Serv Unidade Quantidade Valor Total % Econ. Marca

18843

MANTEIGA, com sal, de

primeira, acondicionado em

embalagem contendo 200g.

As seguintes informações

deverão ser impressas pelo

fabricante, diretamente sobre

a embalagem em que o

fabricante, diretamente sobre

a embalagem em que o

produto esta acondicionado:

nome ou CNPJ do fabricante,

marca do produto, endereço,

peso, composição, data de

fabricação ou lote, data de

validade, normas vigentes e

registros nos órgãos

competentes, Na data da

entrega, o prazo de validade

indicado para o produto, não

deverá ter sido ultrapassado

na sua metade, tomando-se

como referência, a data de

fabricação ou lote, impressa

na embalagem.

PT 1.200,0000 9.9000 11880.00000000 0,13% BOA ESPERANÇA

 Total Lote R$ 11.880,00

Encerramento

Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro deu a sessão por encerrada, agradecendo a presença de todos e fez lavrar a presente ata,

que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. 
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GUARANI, 29 de Julho de 2022.

____________________________________________________
MÁRCIO COSTA DOS REIS FILHO

Pregoeiro

____________________________________________________
CLAYTON PACHECO TRINDADE

Membro da CPL

____________________________________________________
ROBERTA TAVARES MUSCARDI

Membro da CPL

____________________________________________________
RENATA SEVERINO DA SILVA ALVES

Membro da CPL

____________________________________________________
AMARILDO LOMBARDI CARIAS

Membro da CPL

____________________________________________________
FERREIRA RAFAEL MERCADO BOM PREÇO EIRELI EPP 

Sem representante
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