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Ata de Realização do Pregão Presencial nº 015/2019– Proc. nº  0428/2019-SMADM. As 09:00 
(nove) horas do dia quinze do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Pregoeiro 
Oficial da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, o Sr. Adinan 
Novais de Paula e os membros da Equipe de Apoio Sra. Liliana Menezes Moulaz, devidamente 
nomeados pela Portaria nº 002/2019, datada de dois de janeiro de dois mil e dezenove, para em 
atendimento às disposições da Lei nº 10.520/2002 e do Decreto Municipal nº 115/2005, 
29.05.2005, 159/2015, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº 
015/2019, referente ao Proc. nº 0428/2019-SMADM. Tendo por objeto a aquisição de gêneros 
alimentícios, higiene e materiais de limpeza destinados a manutenção do destacamento da 
Policia Militar da Sede deste Município e DPM do Distrito de Governador Lacerda de 
Aguiar, a quantidade especificada será entregue mensalmente até 31 de Dezembro de 
2019. Inicialmente, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a 
sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados, quais credenciaram-se: 
SUPERMERCADO SANTANA LTDA - CNPJ 39.620.075/0001-00 – Representante: Ester de 
Almeida Santana – CTPS 88823/0019-ES. Após a analise do credenciamento todas foram 
declaradas em condições de participação ao presente certame. Procedeu-se à abertura dos 
envelopes de propostas de preços apresentados pelos respectivos licitantes. Diante disto, foi 

dado prosseguimento ao julgamento do presente certame com as ofertas de lances produzindo o 
seguinte resultado, sendo que os lances dos lotes detalhados estão anexo a ata: 
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SUPERMERCADO SANTANA LTDA - CNPJ 39.620.075/0001-00 – Sagrou-se vencedora para 
os itens 01 ao 05, 07 ao 15 e 17 ao 37 do presente certame – R$ 8.071,63 (oito mil, setenta e um 
reais e sessenta e três centavos); 
Itens fracassados: 016. 
Itens desertos:  006. 
Total Geral: R$ 8.071,63 (oito mil, setenta e um reais e sessenta e três centavos). 
FORNCECEDORES HABILITADOS 
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Analisada a documentação da licitante SUPERMERCADO SANTANA LTDA - CNPJ 
39.620.075/0001-00, foi declarada habilitada ao presente certame, podendo ser adjudicada aos 
respectivos itens, sendo que os itens fracassados e desertos deverão serem adquiridos de forma 
direta, respeitando os preços do orçamento anexo ao certame.  Nada mais havendo a declarar, 
foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio e 
pelos proponentes participantes. 
 

 
 
Adinan Novais de Paula 
Pregoeiro 
 
 
Liliana Menezes Moulaz 
Equipe de Apoio 
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