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Protocolado nº: 8.170/2015 
 
Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Fornecimento de Cestas Básicas de Gêneros Alimentícios 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão 124/2015 
 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às 09:00 horas (nove 
horas), reuniram-se na Sala de Licitações, a Pregoeira Antonia M. S. X.Brasilino, 
nomeada pela Portaria do dia 07 de Janeiro de 2015, e os membros da equipe de 
apoio para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2) do presente 
Pregão.  
 
Foram apresentadas propostas de 5 (cinco) licitantes, a saber: Cláudio Strapasson 
Neto Cesta Básica representada pelo Sr. Roberto Strapasson, Nutricionale 
Comércio de Alimentos Ltda representada pelo Sr. José Carlos Fernandes, 
Comercial João Afonso Ltda representada pelo Sr. José Marcelo Cattai, C.V.S. 
Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Eirelli representada pelo Sr. Fábio 
Alves Fernandes e Golden Food - Comércio de Exportação de Alimentos - Eirelli 
representada pelo Sr. Tiago Macedo da Silva. 
 
Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com a 
Declaração de Cumprimento aos Requisitos de Habilitação e o Termo de 
Credenciamento, a Pregoeira esclareceu aos presentes as normas desta 
modalidade de licitação, seus aspectos legais e os procedimentos a serem 
desenvolvidos durante o decorrer da Sessão. Foi acordado entre os participantes 
e a Pregoeira o prazo máximo e improrrogável de dois minutos (02:00) para 
apresentação de cada lance verbal. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes 
contendo as propostas de preços para o fornecimento do objeto, onde as mesmas 
foram analisadas e rubricadas por todos os presentes. Passada a palavra a todos 
nada constaram em Ata, assim deu inicio aos lances, conforme segue abaixo: 
 
Para o fornecimento do objeto: Cestas Básicas de gêneros alimentícios (4800: 
Unidades), as ofertas iniciais foram:  
A licitante Comercial João Afonso Ltda que ofereceu lance de R$ 59,80;  



 

  
 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna 
Pregão: 124/2015 

 
 

Página 2 de 4  

A licitante Golden Food - Comércio de Exportação de Alimentos - Eirelli que 
ofereceu lance de R$ 61,33;  
A licitante C.V.S. Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Eirelli que 
ofereceu lance de R$ 63,00;  
A licitante Cláudio Strapasson Neto Cesta Básica que ofereceu lance de R$ 65,49;  
Não prosseguiu na disputa com base no art. 3º da Lei 10.520/2002:  
A licitante Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda que ofereceu lance de R$ 
66,06.  
Fase de Lances  
A licitante Cláudio Strapasson Neto Cesta Básica não ofereceu lance, desistindo 
da disputa pelo item;  
A licitante C.V.S. Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Eirelli ofereceu 
lance de R$ 59,79 reduzindo o valor da oferta;  
A licitante Golden Food - Comércio de Exportação de Alimentos - Eirelli ofereceu 
lance de R$ 59,70 reduzindo o valor da oferta;  
A licitante Comercial João Afonso Ltda ofereceu lance de R$ 59,69 reduzindo o 
valor da oferta;  
A licitante C.V.S. Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Eirelli ofereceu 
lance de R$ 59,68 reduzindo o valor da oferta;  
A licitante Golden Food - Comércio de Exportação de Alimentos - Eirelli ofereceu 
lance de R$ 59,60 reduzindo o valor da oferta;  
A licitante Comercial João Afonso Ltda ofereceu lance de R$ 59,59 reduzindo o 
valor da oferta;  
A licitante C.V.S. Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Eirelli ofereceu 
lance de R$ 59,50 reduzindo o valor da oferta;  
A licitante Golden Food - Comércio de Exportação de Alimentos - Eirelli ofereceu 
lance de R$ 59,40 reduzindo o valor da oferta;  
A licitante Comercial João Afonso Ltda ofereceu lance de R$ 59,39 reduzindo o 
valor da oferta;  
A licitante C.V.S. Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Eirelli ofereceu 
lance de R$ 59,38 reduzindo o valor da oferta;  
A licitante Golden Food - Comércio de Exportação de Alimentos - Eirelli ofereceu 
lance de R$ 59,30 reduzindo o valor da oferta;  
A licitante Comercial João Afonso Ltda ofereceu lance de R$ 59,29 reduzindo o 
valor da oferta;  
A licitante C.V.S. Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Eirelli ofereceu 
lance de R$ 59,28 reduzindo o valor da oferta;  
A licitante Golden Food - Comércio de Exportação de Alimentos - Eirelli não 
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ofereceu lance, desistindo da disputa pelo item;  
A licitante Comercial João Afonso Ltda ofereceu lance de R$ 59,27 reduzindo o 
valor da oferta;  
A licitante C.V.S. Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Eirelli não 
ofereceu lance, desistindo da disputa pelo item;  
A licitante Comercial João Afonso Ltda venceu a disputa com o lance de R$ 59,27.  
Em seguida foi analisada a amostra da licitante vencedora, sendo todos os 
itens confirmados que atenderam as especificações do Edital, estando a 
mesma dentro dos parâmetros exigidos no Edital. A Senhora Pregoeira pede 
a todos que analisem a amostra. Passada a palavra a todos, nada constaram 
em Ata, confirmando que a amostra atendeu as especificações exigidas no 
Edital.  
A Pregoeira adjudicou o objeto: Cestas Básicas de gêneros alimentícios à 
licitante Comercial João Afonso Ltda pelo valor por cesta de R$ 59,27 
(cinquenta e nove Reais e vinte e sete centavos). 
 
 
A Senhora Pregoeira informa que foi aberto o envelope habilitação da empresa 
vencedora após ser constatado que a amostra atendeu todas as exigências 
editalicias, informa também que os demais envelopes foram devolvidos aos seus 
representantes, bem como as amostras apresentadas, ficando somente com a 
amostra da empresa adjudicatária, e tendo em vista que nenhum dos 
representantes dos licitantes presentes manifestou sua vontade de recorrer quanto 
ao resultado do certame, foi-lhes informado que decaíram, naquele momento, do 
direito de recorrer e que o resultado seria encaminhado a autoridade superior para 
homologação. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai 
assinada pela Senhora Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes. 
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença 
de todos. 
 
 
 
 

Antonia M. S. X. Brasilino 
 Pregoeira  
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Equipe de Apoio 
Ricardo Moreira Barbosa  

 
 
 
 
 

Participantes  
 
 
 
 

Roberto Strapasson 
Cláudio Strapasson Neto Cesta Básica 

 
 
 

José Carlos Fernandes 
Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda 

 
 
 

José Marcelo Cattai 
Comercial João Afonso Ltda 

 
 
 

Fábio Alves Fernandes 
C.V.S. Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Eirelli 

 
 
 

Tiago Macedo da Silva 
Golden Food - Comércio de Exportação de Alimentos - Eirelli 


