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Protocolado nº: 164/2016 
Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Prestação de serviços de preparo, fornecimento e distribuição de refeições 
para os servidores municipais. 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão 004/2016 
 
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às 09:00 horas 
(nove horas), reuniram-se na Sala de Licitações, o Pregoeiro Aline F. A. Leite, 
nomeado pela Portaria nº 011 de 04 de janeiro de  2016, 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 3 (três) licitantes, a saber: Filog Comércio e 
Serviço de Refeições Ltda. representada pelo Sr. Braulio Nogueira Neto, Efraim 
Alimentos e Serviços Ltda. - EPP (Microempresa) representada pelo Sr. Fernando 
Alvarenga Ribeiro e Pack Food Comércio de Alimentos Ltda. representada pela 
Sra. Érika Eloise Viotto. 
 
A Senhora Pregoeira informa que o Representante da Empresa KRB Soluções em 
Alimentos Ltda., solicita a retirada dos envelopes que havia protocolado, antes da 
abertura dos envelopes e realização dos credenciamentos no sistema. Após 
orientações da Secretaria de Negócios Jurídicos e Departamento de Licitações e 
Contratos a Senhora Pregoeira foi informada em devolver os envelopes, tirando 
cópia da capa de cada um, onde o representante se manifestou sua vontade por 
escrito, abrindo mão do prazo recursal, tendo em vista que não é participante 
desta licitação. 
     
Assim, 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, o Pregoeiro 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 o Pregoeiro o prazo máximo e improrrogável de dois minutos (02:00) para 
apresentação de cada lance verbal. Após, procedeu-se à abertura dos envelopes 
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contendo as propostas de preços para a execução do objeto, sendo as mesmas 
rubricadas e analisadas por todos os presentes, estando as mesmas condizentes 
com o solicitado no Edital, assim deu inicio aos lances conforme abaixo: 
 
 
Para o Item 1 Refeições para os servidores públicos municipais. (206400: 
unidades), as ofertas iniciais foram:  
A licitante Efraim Alimentos e Serviços Ltda. - EPP que ofereceu lance de R$ 
2.855.040,00;  
A licitante Filog Comércio e Serviço de Refeições Ltda. que ofereceu lance de R$ 
2.900.928,00;  
A licitante Pack Food Comércio de Alimentos Ltda. que ofereceu lance de R$ 
3.211.200,00.  
Fase de Lances  
A licitante Pack Food Comércio de Alimentos Ltda. não ofereceu lance, desistindo 
da disputa pelo item;  
A licitante Filog Comércio e Serviço de Refeições Ltda. ofereceu lance de R$ 
2.850.000,00 reduzindo o valor da oferta;  
A licitante Efraim Alimentos e Serviços Ltda. - EPP não ofereceu lance, desistindo 
da disputa pelo item;  
A licitante Filog Comércio e Serviço de Refeições Ltda. venceu a disputa com o 
lance de R$ 2.850.000,00.  
O Pregoeiro passou a negociar o valor do item com a licitante vencedora, com a 
qual se estabeleceu o valor final de  R$ 2.849.856,00;  
O Pregoeiro adjudicou o objeto Refeições para os servidores públicos 
municipais. à licitante Filog Comércio e Serviço de Refeições Ltda. pelo valor 
global de R$ 2.849.856,00 (dois milhões,  oitocentos e quarenta e nove mil,  
oitocentos e cinquenta e seis Reais). 
Após foi aberto o envelope habilitação da empresa vencedora, sendo analisado 
todos os documentos estando os mesmos dentro do exigido no Edital, passado os 
documentos para todos analisarem e rubricarem nada constaram em Ata, estando 
assim a empresa vencedora habilitada neste certame, ocorrendo a adjudicação 
conforme clausula acima. 
A Senhora Pregoeira solicita ao represente da empresa adjudicatária que envia a 
proposta de preços com os itens em decomposição para chegar no valor global 
acima mencionado. 
A Senhora Pregoeira informa que os envelopes habilitação que não foram abertos 
na sessão foram devolvidos aos seus representantes presentes, tendo em vista 
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que nenhum dos representantes dos licitantes presentes não 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 pelo 
Senhor Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes. 
O Senhor Pregoeiro, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença 
de todos. 
 
 
 

Antonia M. S. X. Brasilino 
                                    Pregoeiro  

 
  
 

Equipe de Apoio 
Ricardo Moreira Barbosa  

 
 

 
Participantes  

 
 

Braulio Nogueira Neto 
Filog Comércio e Serviço de Refeições Ltda. 

 
 

Fernando Alvarenga Ribeiro 
Efraim Alimentos e Serviços Ltda. - EPP 

 
 

Érika Eloise Viotto 
Pack Food Comércio de Alimentos Ltda. 


