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Ata do Pregão Presencial nº 005/2020 
 
 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2020. 
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL. 
TITULO: AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DEMAIS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTA 
MUNICIPALIDADE. 
TIPO DE LICITAÇÃO: “MENOR PREÇO POR ITEM”  
DATA ABERTURA: 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2.020, ÀS 14:00 (QUATORZE) 
HORAS. 
 
Às quatorze horas do dia nove de março do ano de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões da 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Divisa Alegre, situada na Rua: 
Alfredo Luiz Bahia, nº 04 – Centro – Divisa Alegre-MG, realizou-se a sessão pública para 
recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de 
habilitações, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 
005/2020, cujo objeto são aquisições de gêneros alimentícios destinados ao atendimento da 
alimentação escolar e demais necessidades das secretarias desta municipalidade. Presente a 
Pregoeira Geilza Alves Costa e Joselice Sposito Silva, membras da equipe de apoio. 
  
Presentes, também, o representante da seguinte empresa licitante: 
 

EMPRESA / REPRESENTANTE CREDENCIADO 
LUCELIA NOVAIS SOUZA 06824205656, CNPJ: 29.312.281/0001-08 estabelecida na Av. Hélio 
Ferraz Pereira, nº 1.372 A - Centro - Cep: 39.995-000 – Divisa Alegre/MG, representada pelo Sr. 
Carlucio Ferraz Pires.nº 147.911.816-89. 
 
Dando início a sessão, a Pregoeira recebeu a declaração de cumprimento dos requisitos de 
habilitação, bem como, o envelope contendo a proposta de preço e as documentações de 
habilitações (envelopes nº 01 e 02) das mãos do representante credenciado. O credenciamento 
teve a duração de (0:10) minutos. Após, a Pregoeira procedeu à abertura do envelope contendo a 
proposta de preço, verificando a conformidade da mesma com as exigências do edital. A proposta 
foi considerada classificada. O representante da empresa participante a Pregoeira, equipe de apoio, 
e nutricionista vistam a proposta apresentada. Ato contínuo, a Pregoeira promoveu a classificação 
da empresa na forma como segue o mapa de lances anexo. Em continuidade ao certame, abriu-se 
a fase de lances verbais e de negociação direta com a empresa licitante conforme os critérios 
estabelecidos no referido edital.  
 

 
Após negociação com o representante presente o Sr. CARLUCIO FERRAZ PIRES e conferencia 
dos valores ofertados com as médias de preços presentes em processo os itens foram classificados 
de acordo mapa de lances à empresa LUCELIA NOVAIS SOUZA 06824205656. 
 
Segue em anexo Mapa de Apuração, Resultado Final e Relatório de Itens não negociados. 
 
A Pregoeira procedeu à abertura do envelope contendo as documentações de habilitação da 
empresa: LUCELIA NOVAIS SOUZA 06824205656, após as apreciações, foi constatado que 
encontra-se de acordo exigência do edital sendo assim, habilitada. 
 
Neste momento a proponente participante desiste da possibilidade de interposição de 
recurso. 
 
Ato contínuo a Pregoeira adjudica o objeto de acordo mapa de lances. 
 
Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 15 horas e 30 minutos. Eu, Geilza 
Alves Costa, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue 
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assinado pela Pregoeira, membro da equipe de apoio e pelo representante da empresa/proponente 
que permanece até a lavratura da mesma. 
 

 

GEILZA ALVES COSTA – Pregoeira: _____________________________________________ 

 
 
JOSELICE SPOSITO SILVA 
Equipe de Apoio ____________________________________________________________ 
 
 
LUCELIA NOVAIS SOUZA 06824205656 
Sr. Carlucio Ferraz Pires _______________________________________________________ 
 
 
 

 

 


