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Tipo ABERTURA E JULGAMENTO

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, a partir de  08:30h, reuniu-se na sala
de reuniões da Prefeitura Municipal de Muqui, situada à Rua Satyro França, 95, Centro, Muqui, Estado do
Espírito Santo, o Pregoeiro Oficial desta Prefeitura, Sr(a). Miguel Montozo Neto, e os membros da Equipe de
Apoio Srªs. Regina Maria Ferreira de Carvalho e Eugênia de Barros e Barros, para, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520/02, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Presencial nº
025/2021, concernentes ao Processo nº 3340/2021, com o fim especial centrado na Aquisição de marmitex.
Iniciando os trabalhos e, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Pregoeiro abriu a sessão
pública e efetuou o credenciamento do(s) interessado(s), sendo participantes as empresas P R A DE CASTRO
LTDA ME. Já recepcionados os envelopes contendo proposta(s) e documento(s) de habilitação(ões).
Procedeu-se à abertura do(s) envelope(s) de proposta(s), sendo as mesmas examinadas pelos participantes,
consideradas dentro da conformidade; em seguida, procedeu-se ao registro do(s) preço(s) apresentados
pelo(s) respectivo(s) licitante(s). As proponentes foram classificadas e convocadas para apresentação de
valores e lances, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do Art.4º, da Lei 10.520. Após essa fase, foi
iniciada a fase competitiva, sendo apresentados os lances e registrados, conforme adiante:
HISTÓRICO DE LANCES
Lote 1 Rodada 1: P R A DE CASTRO LTDA ME lance R$ 3.560,00 (três mil quinhentos e sessenta reais) e não
havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 2 Rodada 1: P R A DE
CASTRO LTDA ME lance R$ 14.240,00 (quatorze mil duzentos e quarenta reais) e não havendo mais lances
para o lote, iniciou-se a disputa do lote subsequente, Lote 3 Rodada 1: P R A DE CASTRO LTDA ME lance R$
26.910,00 (vinte e seis mil novecentos e dez reais)
EMPRESAS VENCEDORAS:
P R A DE CASTRO LTDA ME nos lotes 1, 2 e 3 no valor total de R$ 44.710,00 (quarenta e quatro mil
setecentos e dez reais) 
VALOR TOTAL DO CERTAME
R$ 44.710,00 (quarenta e quatro mil setecentos e dez reais).
Após verificada a regularidade dos documentos de habilitação do(s) licitante(s) classificado(s), o(s) mesmo(s)
foi(ram) declarado(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) itens, sendo assim divulgado o resultado da licitação.
Arguido(s) o(s) presente(s) quanto à interposição de recurso, não houve qualquer manifestação no sentido,
sobre o que o(s) participante(s) abriu(ram) mão do respectivo prazo. Nada mais havendo a registrar, foi
encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, para
encaminhamento à Autoridade Superior, sob análise da Assessoria Jurídica, para os procedimentos
subsequentes.
Muqui-ES, 25 de agosto de 2021.
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