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Responsável KEYLA MONTEIRO ZANETTC DE OLIVEIRA 

Data 	2611112020 

Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial/Registro de Preços N2  02712020 

Proc. N2  01554912020 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 08h30min, na Sala de Licitações 

da Prefeitura Municipal, à Praça da Independência, ng 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, reuniu-se a 

Pregoeira deste Órgão, Keyla M. Zanetti de Oliveira e membros da equipe de apoio, Elilda Maria Bissoli e 
Karina de Paulo Pereira, designadas através da Portaria NQ 120/2019, para, conforme disposições 

contidas na Lei N 2  10.520/02, na Lei Complementar N 2  123/06 e subsidiariamente na Lei N 9  8.666/93, 

realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial N 2  02712020 - Processo NQ 01554912020, que 

tem como objetivo o Registro de Preços para aquisição de refeição (marmitex e refeição comercial) em 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer, Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal 

de Saúde. A convocação dos interessados para a participação no certame foi efetuada por meio de 

publicação do aviso de licitação, veiculada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - 

DOM/ES e site oficial do Município, conforme cópias anexas ao processo. No horário previamente 

estabelecido a Pregoeira abriu a Sessão Pública identificando 02 (duas) empresas participantes: MARCOS 

ANTONIO KRUGER - ME, inscrita no CNPJ sob o n 9  08.214.45110001-33 e VALERIA B. M. CORDEIRO 
RESTAURANTE - ME, inscrita no CNPJ sob o n 2  09369.318/0001-62. Iniciado o credenciamerito, as 

empresas: MARCOS ANTONiO KRUGER - ME, neste ato representada por Antonio de Araújo Neto, 

portador do CPF N2 143.555.777-83 e VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE - ME, neste ato 

representada por Valéria Batista Menezes Cordeiro, portadora do CPF N2 007.816.957-75, apresentaram 

os documentos necessários, sendo portanto, os representantes credenciados. Todos os documentos de 

credenciamento, bem como os envelopes devidamente lacrados, foram rubricados e analisados tanto 

pela Pregoeira e equipe de apoio quanto pelos representantes credenciados. Ato contínuo, procedeu-se a 

abertura dos envelopes de propostas (nQ 01) e ao registro dos preços apresentados pelos proponentes, 

como segue: MARCOS ANTONIO KRUGER - ME, Lote 01 - no valor unitário de R$ 16,67 (dezessete reais e 

sessemta e sete centavos) e total de R$ 18.337,00 (dezoito mil trezentos e trinta e sete reais), Lote 02 - 

no valor unitário de R$ 13,33 (treze reais e trinta e três centavos) e total de R$ 11.063,90 (onze mil 

sessenta e três reais e noventa centavos) e Lote 03 - no valor unitário de R$ 19,67 (dezenove reais e 

sessenta e sete centavos) e total de R$ 22.423,80 (vinte e dois mil quatrocentos e vinte e três reais e 

oitenta centavos) e VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE - ME, Lote 01 - no valor untiário de R$ 

18,00 (dezoito reais) e total de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), Lote 02 - no valor unitário 

de R$ 15,00 (quinze reais) e total de R$ 12.450,00 (doze mil quatrocentos e cinquenta reais) e Lote 03 - no 

valor unitário de R$ 28,00 (vinte e oito reais) e total de R$ 31.920,00 (trinta e um mil novecentos e vinte 

reais). A Pregoeira e equipe de apoio, após análise das propostas comerciais apresentadas, concluiu que 

todas atenderam as disposições contidas rio Edital de Licitação, portanto, observadas as disposições 

contidas no Item 9.4 do Edital, em especial os subitens 9.4.1, 9.4.3 e 9.4.4, foram classificadas para a 

estapa seguinte - fase de lances. Assim, nos termos do Item 9.5 do Edital, as Licitantes, por intermédio de 

seus representantes legais, foram convocados para a 
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apresentação dos lances, conforme HISTÓRIO DA DISPUTA anexo. Não havendo mais lances ofertados, 

apurou-se o seguinte resultado: ARREMATANTES: MARCOS ANTONIO KRUGER - ME, nos seguintes lotes: 
Lote 01 - no valor unitário de R$ 16,00 (dezesseis reais) e total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e 

seiscentos reais) e Lote 03 - no valor unitário de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) e total 

de R$ 19.950,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta reais), perfazendo o valor toral de R$ 37.550,00 
(trinta e sete mil quinhentos e cinquenta reais) e VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE - ME, no 
seguinte lote: Lote 02 - no valor unitário de R$ 13,30 (treze reais e trinta centavos) e total de R$ 

11.039,00 (onze mil e trinta e nove reais). Continuamente, foram abertos os envelopes des 
documentação das arrematantes (envelope n2 02) e procedida a análise dos documentos que os 
compunham, concluindo, a Pregoeira e equipe de apoio, que foram atendidas todas as exigências 

habilitatórias fixadas no instrumento convocatório do certame. Consquentemente, a Pregoeira declarou 

vencedores do certame nos lotes de competência. Todos os documentos de habilitação também foram 

analisados e rubricadas pelos representantes credenciados. Concedida a palavra aos participantes 

presentes, inclusive para manifestação de recurso - nos termos do Capítulo X do Edital de Licitação, os 

mesmos informaram não ter nada a registrar ou a considerar. Assim, ante a ausência de recurso e em 
conformidade com as disposições contidas no art. 42,  inc. XX da Lei Federal N9 10.520/02, a Pregoeira 

adjudicou o objeto da licitação aos vencedores, nos lotes de competência. Oportunamente a Pregoeira 
informou que após a homologação do certame pela Autoridade competente, o resultado da licitação será 

publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo - DOM/ES. Finalmente, nada mais 
havendo a tratar, a Pregoeira deu por encerrada a presente Sessão Pública, cuja Ata foi lavrada e segue 

assinada 3  pela 

771-_)

a,  membros da equipe de apoio e representantes credenciados. 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

HISTÓRICO DE LANCES COM VALOR UNITÁRIO 

Lote 	Pregão Presencial N°000027/2020 Processo N°01554912020 Abertura 26/11/202008 30 

Objeto 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQIJISIÇÂO DE REFEIÇÃO (MARMITEX E REFEIÇÃO COMERCIAL), EM ATENDIMENTO 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E 
LAZER GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAUDE. 

Lote 00001 LOTE 01 - MARMITEX GRANDE 

Rodada 1 

Fornecedor Valor Unitario Valor Unftario Final 

MARCOS ANTONIO KRUGER-ME 1667 16,00 

VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE ME 18,00 18,00 

Lote 00002 LOTE 02- MARMITEX PEQUENO 

Rodada 1 

Fornecedor Valor Unitario Valor Unhlario Final 

VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE ME 15,00 13,30 

MARCOS ANTONIO KRUGER-ME 13,33 13,33 

Lote 00003 LOTE 03- REFEIÇAO COMERCIAL 

Rodada 1 

Fornecedor Valor Unitario Valor Unitario Final 

MARCOS ANTONIO KRUGER-ME 19,67 17,50 

VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE ME 28,00 28,00 

Vencedores Após Fase de Lances 

Lote 	 Empresa 

00001 - LOTE 01 - MARMITEX GRANDE 	 MARCOS ANTONIO KRUGER-ME 

00002 - LOTE 02- MARMITEX PEQUENO 	 VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE ME 

00003 - LOTE 03- REFEIÇAO COMERCIAL 	 MARCOS ANTONIO KRUGER-ME 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N°000027/2020 -26111/2020 - Processo N°01554912020 

Vencedor 	MARCOS ANTONIO KRUGER-ME 

CNPJ 	08.214.45110001-33 

Endereço 	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 262 - CENTRO - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000 

Contato 	2737351966 	eliasfransilva@bol.com.br  

Ítem 
) 	

Lote  J 	Código  
) 	

Especificação 
) 	

Marca Unidade J Quantidade) Unitário) Valor Total) 

MARMITEX GRANDE 
peso mínimo de 750gr em embalagem de isopor n° 08, 
acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos. 
composição mínima: 
arroz branco tipo 1 

00001 	00001 	00012671 
macarrão 
feijão comum ou tropeiro 

MARCA 
PRÓPRIA UN 	100,00 16,00 	1.600,00 

verduras - 02 tipos 
legume - 02 tipos 
carne -01 opção (150 a 160gr) 
bovina/suina/frango/pescado 
- secretaria municipal de cultura e turismo 

REFEIÇAO COMERCIAL 
acompanhada de pratos, talheres descartáveis e 
guardanapos, contendo: 
arroz branco tipo 1 
feijão comum ou tropeiro 

00003 	00003 00016797 
salpicão, 
salada cozida, 

MARCA 
PRÓPRIA 

UN 	120,00 17,50 	2.100,00 
macarrão, 
farofa, 
carne -01 opção (150 a 160 grs) 
bovina/suina/frango/pescado. 
- secretaria municipal de cultura e turismo 

MARMITEX GRANDE 
Ç' peso mínimo de 750gr em embalagem de isopor n °  08, 

acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos. 
composição mínima: 
arroz branco tipo 1 

00004 	00001 	00012671 
macarrão 
feijão comum ou tropeiro 

MARCA 
PRÓPRIA 

UN 	350,00 16,00 	5.600,00 
verduras - 02 tipos 
legume - 02 tipos 
carne -01 opção (150 a 160gr) 
bovina/suina/frangolpescado 
- secretaria municipal de saúde. 

REFEIÇAO COMERCIAL 
acompanhada de pratos, talheres descartáveis e 
guardanapos, contendo: 
arroz branco tipo 1 
feijão comum ou tropeiro 

00006 	00003 00016797 
salpicão, 
salada cozida, 

MARCA 
PRÓPRIA UN 	400,00 17,50 	7.000,00 

macarrão, 
farofa, 
carne -01 opção (150 a 160 grs) 
bovina/suina/frango/pescado. 
- secretaria municipal de saúde. 

MARMITEX GRANDE 7' 
peso mínimo de 750gr em embalagem de isopor n° 08, 
acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos. MARCA 

00007 	00001 	00012671 composição mínima: 
arroz branco tipo 1 
macarrão  

PRÓPRIA UN 	50,00 16,00 	800,00 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N°000027/2020 - 2611112020 - Processo N°015549/2020 

Vencedor 	MARCOS ANTONIO KRUGER-ME 

CNPJ 	08.214.45110001-33 

Endereço 	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 262 - CENTRO - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000 

Contato 	2737351966 	eliasfransilva@bol.com.br  

feijão comum ou tropeiro 
verduras - 02 tipos 
legume - 02 tipos 
carne -01 opção (150 a 160gr) 
bovina/suina/frango/pescado 
- secretaria municipal de assistência social. 

REFEIÇAO COMERCIAL 
acompanhada de pratos, talheres descartáveis e 
guardanapos, contendo: 
arroz branco tipo 1 
feijão comum ou tropeiro 
salpicão, 	 MARCA 

00009 00003 00016797 	salada cozida, 	 PRÓPRIA 	
UN 	20,00 	17,50 	350,00 

macarrão, 
farofa, 
carne - Ol opção (150 a 160 grs) 
bovina/suina/frango/pescado. 
- secretaria municipal de assistência social. 

MARMITEX GRANDE 
peso mínimo de 750gr em embalagem de isopor n° 08, 
acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos. 
composição mínima: 
arroz branco tipo 1 
macarrão MARCA 

00010 00001 00012671 	feijão comum ou tropeiro 	 PRÓPRIA 	UN 	100,00 	16,00 	1.600,00 
verduras - 02 tipos 
legume - 02 tipos 
carne -01 opção (150 a 160gr) 
bovina/suina/frango/pescado 
- gabinete do prefeito. 

REFEIÇAO COMERCIAL 
acompanhada de pratos, talheres descartáveis e 
guardanapos, contendo: 
arroz branco tipo 1 
feijão comum ou tropeiro 
salpicão, 	 MARCA 

00012 00003 00016797 	salada cozida, 	 PRÓPRIA 	
UN 	100,00 	17,50 	1.750,00 

macarrão, 
farofa, 
carne - 01 opção (150 a 160 grs) 
bovina/suina/frango/pescado. 
- gabinete do prefeito. 

MARMITEX GRANDE 
peso mínimo de 750gr em embalagem de isopor n °  08, 
acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos. 
composição mínima: 
arroz branco tipo 1 
macarrão MARCA 	UN 	500,00 	16,00 00013 00001 00012671 	feijão comum ou tropeiro 	 PRÓPRIA 
verduras - 02 tipos 
legume - 02 tipos 
carne -01 opção (150 a 160gr) 
bovina/suina/frango/pescado 
- secretaria municipal de esporte e lazer. 

 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N° 00002712020 - 2611112020 - Processo N° 01554912020 

Vencedor 	MARCOS ANTONIO KRUGER-ME 

CNPJ 	08.21 4.451/0001-33 

Endereço 	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 262 - CENTRO - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000 

Contato 	2737351966 	eIiasfransilvatboI.com  . br 

REFEIÇAO COMERCIAL 
acompanhada de pratos, talheres descartáveis e 
guardanapos, contendo: 
arroz branco tipo 1 
feijão comum ou tropeiro 
salpicão, 	 MARCA 00015 00003 00016797 	salada cozida, 	 PRÓPRIA 	

UN 	500,00 	17,50 	8.750,00 
macarrão, 
farofa, 
carne -01 opção (150 a 160 grs) 
bovina/suina/frango/pescado. 
- secretaria municipal de esporte e lazer. 

Total do Fornecedor: 37.550,00 
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Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 

Governo do Estado do ESPIRITO SANTO 

Pregão Presencial N°000027/2020 - 2611112020 - Processo N°015549/2020 

Vencedor 	VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE ME 

CNPJ 	09.569.31810001-62 

Endereço 	RUA ANTONIO MANOEL FERNANDES, 16 - CENTRO - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000 

Contato 	2737351916 	restvaleria@hotmail.com  

[tem 1 Lote  1 Código 1 Especificação 	 Marca 1 Unidade 1 Quantidade 1 	Unitário 1 Valor Total 

MARMITEX PEQUENO 
peso mínimo de 450gr em embalagem de isopor n° 05, 
acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos. 
composição mínima: 
arroz branco tipo 1 

00002 	00002 00012672 macarrão VBMC 	UN 	100,00 	13,30 	1.330,00 
feijão comum ou tropeiro 
verduras - 02 tipos 
legumes - 02 tipos 
carne - 01 opção (90 a 1 OOgr) bovina/suina/frangolpescado 
- secretaria municipal de cultura e turismo 

MARMITEX PEQUENO 
peso mínimo de 450gr em embalagem de isopor n° 05, 
acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos. 
composição mínima: 
arroz branco tipo 1 

00005 	00002 00012672 macarrão VBMC 	UN 	100,00 	13,30 	1.330,00 
feijão comum ou tropeiro 
verduras - 02 tipos 
legumes - 02 tipos 
carne - 01 opção (90 a lOOgr) bovina/suina/frango/pescado 
- secretaria municipal de saúde. 

MARMITEX PEQUENO 
peso mínimo de 450gr em embalagem de isopor n° 05, 
acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos. 
composição mínima: 
arroz branco tipo 1 

00008 	00002 00012672 macarrão VBMC 	UN 	30,00 	13,30 	399,00 
feijão comum ou tropeiro 
verduras - 02 tipos 
legumes - 02 tipos 
carne -01 opção (90 a lOOgr) bovina/suina/frango/pescado 
- secretaria municipal de assistência social. 

MARMITEX PEQUENO 
peso mínimo de 450gr em embalagem de isopor n° 05, 
acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos. 
composição mínima: 
arroz branco tipo 1 

00011 	00002 00012672 macarrão VBMC 	UN 	100,00 	13,30 	1.330,00 
feijão comum ou tropeiro 
verduras - 02 tipos 
legumes - 02 tipos 
carne -01 opção (90 a lOOgr) bovina/suina/frango/pescado 
- gabinete do prefeito. 

MARMITEX PEQUENO 
peso mínimo de 4509r em embalagem de isopor n° 05, 
acompanhadas de talheres descartáveis e guardanapos. 
composição mínima: 
arroz branco tipo 1 

00014 	00002 00012672 macarrão VBMC 	UN 	500,00 	13,30 	6. 50,00 

feijão comum outropeiro 
verduras - 02 tipos 
legumes - 02 tipos 
carne -01 opção (90 a 1OOgr) bovina/suina/frango/pescado 
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Vencedor 	VALERIA B. M. CORDEIRO RESTAURANTE ME 

CNPJ 	09.569.31810001-62 

Endereço 	RUA ANTONIO MANOEL FERNANDES, 16 - CENTRO - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000 

Contato 	2737351916 	restvaleria@hotmail.com  

- secretaria municipal de esporte e lazer. 

Total do Fornecedor: 11.039,00 

Total Geral: 48.589,00 


