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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO ROCHA
CNPJ Nº 14.234.850/0001-69

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 006/2019.

O Prefeito Municipal de Barra do Rocha, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais resolve acatar o
julgamento do Pregoeiro e Equipe de apoio, no interesse da Administração, Adjudicar e Homologar o resultado da
Licitação, Processo Administrativo: 049/2019. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 006/2019, cujo objeto é a
Contratação de empresa para registro de preços de gêneros alimentícios para Programas: Sociais, Saúde, Educação
e Administração, do município de Barra do Rocha-Ba, conforme especificações constantes em planilhas no anexo I
do Edital, em favor das empresas que apresentaram os melhores preços, conforme a seguir:
Comercial J D de Estivas e Cereais Ipiaú Ltda. - EPP – CNPJ: 42.051.995/0001-60, foi a vencedora do Lote I, com o valor
de R$ 49.300,00 (Quarenta e nove mil e trezentos reais), Lote III, com o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais) e o Lote VII, com o valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais); Barbosa e Medrado & Cia LTDA
– EPP CNPJ: 17.308.620/0001-95, vencedora do Lote II com o valor de R$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais), Lote V
com o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), correspondente a quantidade de 5.000 Cestas Básicas e
o valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) referente ao preço de uma Cesta Básica e Lote VIII, com o valor de R$
17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) e a empresa FS Representação e Distribuição de Alimentos Ltda. – CNPJ
Nº: 23.841.868/0001-10, foi a vencedora do Lote IV, com o valor de R$ 18.240,00 (Dezoito mil duzentos e quarenta
reais) e o Lote VI, com o valor de R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais), por terem sido vencedoras
do Processo Licitatório acima mencionado, as quais passam a ter expectativa de direito à contratação, nos termos
do Edital PP-006/2019 e da oferta negociada e ratificada em proposta escrita, sujeitas às penalidades decorrentes
da não celebração do contrato nos prazos e condições estabelecidas.

Barra do Rocha-BA, 07 de março de 2019.

Luís Sérgio Alves de Souza
Prefeito Municipal

Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº, Centro, Barra do Rocha – Bahia – CEP: 45.560-000
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PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 006/2019
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na sala de
Reuniões do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Barra do Rocha, situada à Rua Maria Oliveira Bittencourt, s/nº,
Centro, Barra do Rocha – BA, reuniram-se o Pregoeiro Oficial - Coordenador da disputa, o senhor Marcelo de Oliveira Lima,
e a Equipe de Apoio, Sr. José Robson Oliveira e Sr. Jailson do Nascimento Braga de Oliveira, todos designados através da
Portaria nº 14/2019 do dia 02 de janeiro de 2019, para realização da Sessão Pública referente ao Pregão Presencial SRP
n.º 006/2019, que tem por objeto a Contratação de empresa para registro de preços de gêneros alimentícios para
Programas: Sociais, Saúde, Educação e Administração, do município de Barra do Rocha-Ba, conforme especificações
constantes no Anexo I do Edital.
Adquiriram o edital para participar do referido processo, conforme cópia de e-mails e retirada de edital e seus anexos,
através do endereço eletrônico: www.barradorocha.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo,, as seguintes empresas:
Barbosa e Medrado & Cia LTDA – EPP CNPJ: 17.308.620/0001-95; Comercial J D de Estivas e Cereais Ipiaú Ltda. EPP – CNPJ: 42.051.995/0001-60; Alves e Barros Comércio de Produtos alimentícios e Estivas Ltda. - ME - CNPJ:
26.725.182/0001-51; FS Representação e Distribuição de Alimentos Ltda. – CNPJ Nº: 23.841.868/0001-10.
Compareceram ao certame as seguintes empresas: Barbosa e Medrado & Cia LTDA – EPP CNPJ: 17.308.620/0001-95,
representada neste ato pelo Sr. Marcelo Souza Medrado, portador do RG nº 09.083.080-02 SSP-BA; Comercial J D de
Estivas e Cereais Ipiaú Ltda. - EPP – CNPJ: 42.051.995/0001-60, representada neste ato pelo Sr. João Guimarães
Souza, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01.671.764-39 SSP/BA e a empresa FS Representação e Distribuição
de Alimentos Ltda. – CNPJ Nº: 23.841.868/0001-10, representada neste ato pela Sra. Selma Barreto Neves, portadora da
Cédula de Identidade RG n.º 4.297.908 SSP/BA. Informa, ainda, o Pregoeiro que apesar da divulgação no Quadro de
Avisos da Prefeitura, Diário Oficial dos Municípios Diário Oficial da União e em Jornais Oficiais, e de grande circulação
regional e estadual, apenas as empresas acima compareceram à sessão.
Após credenciamento, nos termos do Edital do presente Pregão Presencial nº. 006/2019, as licitantes foram consideradas
aptas ao certame para formular lances verbais. A seguir foram recebidos os envelopes contendo as propostas e as
documentações de habilitação. Procedeu-se à abertura dos envelopes de proposta apresentados pelos respectivos
licitantes. As proponentes classificadas foram convidadas a ofertar lances verbais e/ou negociar com o pregoeiro, visando
uma melhor proposta, de acordo com o disposto nos incisos VIII e IX, do art.4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.
Apresentando o seguinte resultado, em planilha e o registrado abaixo:
LOTE I
LOTE I – SEC. ADMINISTRTAÇÃO
LICITANTES/LANCES

PROPOSTA
INICIAL

Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP
Comercial J D de Estivas
e Cereais Ipiaú Ltda. EPP

LANCE 1

LANCE 2

LANCE 3

LANCE 4

51.613,60

Classificada

51.300,00

50.500,00

50.000,00

49.700,00

53.599,00

Classificada

51.500,00

51.000,00

50.300,00

49.800,00

LOTE I - Continuação
LOTE I – SEC. ADMINISTRTAÇÃO
LICITANTES/LANCES

LANCE 5

LANCE 6

Em
Negociação
com o
Pregoeiro

Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP
Sem Lance
Comercial J D de Estivas
e Cereais Ipiaú Ltda. EPP
49.300,00
49.600,00
49.500,00
O licitante ofertou o lance final para o lote no valor de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais).
Questionado por este pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o representante argumentou que os
referidos valores estão dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de mantê-los. Este pregoeiro de posse do
valor de referência, pesquisado no mercado, lembrou à licitante que a modalidade Pregão é caracterizada pela disputa
entre os participantes e/ou negociação com o pregoeiro, portanto a negociação e possível redução deve acontecer.
Após análise e considerações o licitante aceitou baixar para R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais).
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Assim, o Pregoeiro resolveu acatá-la por estar o último lance do lote de acordo com o edital, com o valor orçado pela
Administração Pública, assim como pelo valor de mercado.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais), em negociação com o pregoeiro.
LOTE II
LOTE II - CRAS / PAIF - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
LICITANTES/LANCES

PROPOSTA
INICIAL

Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP
Comercial J D de Estivas
e Cereais Ipiaú Ltda. EPP

LANCE 1

LANCE 2

LANCE 3

LANCE 4

75.971,38

Classificada

75.000,00

74.500,00

74.000,00

73.000,00

77.969,20

Classificada

75.500,00

74.800,00

74.300,00

73.500,00

LOTE II - Continuação
LOTE II - CRAS / PAIF - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL
LICITANTES/LANCES

LANCE 5

LANCE 6

LANCE 7

LANCE 8

LANCE 9

Em
Negociação
com o
Pregoeiro

Barbosa e Medrado &
71.000,00
Cia LTDA – EPP
72.400,00
71.800,00
71.300,00
71.250,00 71.200,00
Comercial J D de Estivas
e Cereais Ipiaú Ltda. Sem
EPP
72.600,00
72.000,00
71.500,00
Lance
O licitante ofertou o lance final para o lote no valor de R$ 71.200,00 (setenta e um mil e duzentos reais). Questionado
por este pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o representante argumentou que os referidos valores
estão dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de mantê-los. Este pregoeiro de posse do valor de
referência, pesquisado no mercado, lembrou à licitante que a modalidade Pregão é caracterizada pela disputa entre os
participantes e/ou negociação com o pregoeiro, portanto a negociação e possível redução deve acontecer. Após análise
e considerações o licitante aceitou baixar para R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais). Assim, o Pregoeiro resolveu
acatá-la por estar o último lance do lote de acordo com o edital, com o valor orçado pela Administração Pública, assim
como pelo valor de mercado.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais), em negociação com o pregoeiro.
LOTE III
LOTE III – ALIMENTAÇÃO ATENDIMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
LICITANTES/LANCES

PROPOSTA
INICIAL

Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP
Comercial J D de Estivas
e Cereais Ipiaú Ltda. EPP

LANCE 1

LANCE 2

LANCE 3

LANCE 4

8.310,00

Classificada

8.100,00

8.000,00

Sem Lance

-

8.510,00

Classificada

8.200,00

8.050,00

7.900,00

7.700,00

LOTE III - Continuação
LOTE III – ALIMENTAÇÃO ATENDIMENTO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
LICITANTES/LANCES

Em
Negociação
com o
Pregoeiro

Comercial J D de Estivas
7.500,00
e Cereais Ipiaú Ltda. - EPP
O licitante ofertou o lance final para o lote no valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais). Questionado por este
pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o representante argumentou que os referidos valores estão
dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de mantê-los. Este pregoeiro de posse do valor de referência,
pesquisado no mercado, lembrou à licitante que a modalidade Pregão é caracterizada pela disputa entre os participantes
e/ou negociação com o pregoeiro, portanto a negociação e possível redução deve acontecer. Após análise e
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considerações o licitante aceitou baixar para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Assim, o Pregoeiro resolveu
acatá-la por estar o último lance do lote de acordo com o edital, com o valor orçado pela Administração Pública, assim
como pelo valor de mercado.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em negociação com o pregoeiro.
LOTE IV
LOTE IV – PADARIA – CRAS/PAIF – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA
LICITANTES/LANCES

PROPOSTA
INICIAL

Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP
Comercial J D de Estivas
e Cereais Ipiaú Ltda. EPP
FS Representação e
Distribuição de Alimentos
Ltda.

LANCE 1

LANCE 2

LANCE 3

LANCE 4

24.000,00

Classificada

22.800,00

22.000,00

21.600,00

21.400,00

26.400,00

Classificada

23.000,00

22.600,00

21.800,00

Sem Lance

23.040,00

Classificada

22.700,00

21.900,00

21.500,00

21.300,00

LOTE IV - Continuação
LOTE IV – PADARIA – CRAS/PAIF – MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATÚITA
LICITANTES/LANCES

LANCE 5

LANCE 6

LANCE 7

LANCE 8

Em
Negociação
com o
Pregoeiro

Barbosa e Medrado & Cia
Sem
LTDA – EPP
21.000,00
20.500,00
19.500,00
Lance
FS Representação e
Distribuição de Alimentos
18.240,00
Ltda.
20.950,00
20.000,00
19.000,00
18.500,00
O licitante ofertou o lance final para o lote no valor de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). Questionado por
este pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o representante argumentou que os referidos valores estão
dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de mantê-los. Este pregoeiro de posse do valor de referência,
pesquisado no mercado, lembrou à licitante que a modalidade Pregão é caracterizada pela disputa entre os participantes
e/ou negociação com o pregoeiro, portanto a negociação e possível redução deve acontecer. Após análise e
considerações o licitante aceitou baixar para R$ 18.240,00 (dezoito mil duzentos e quarenta reais). Assim, o
Pregoeiro resolveu acatá-la por estar o último lance do lote de acordo com o edital, com o valor orçado pela
Administração Pública, assim como pelo valor de mercado.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 18.240,00 (dezoito mil duzentos e quarenta reais), em negociação com o pregoeiro.
LOTE V
LICITANTES/LANCES

PROPOSTA
INICIAL

Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP
Comercial J D de Estivas
e Cereais Ipiaú Ltda. EPP

LOTE V – CESTA BÁSICA
LANCE 1

LANCE 2

LANCE 3

LANCE 4

59,00

Classificada

57,50

56,80

56,60

56,50

59,70

Classificada

58,00

57,00

56,70

Sem Lance

LOTE V - Continuação
LICITANTES/LANCES

LANCE 5

Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP

56,30

LOTE V – CESTA BÁSICA
LANCE 6
Em
Negociação
com o
Pregoeiro
56,20

56,00
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O licitante ofertou o lance final para o lote no valor de R$ 56,20 (cinquenta e seis reais e vinte centavos) o preço
referente a uma Cesta Básica. Questionado por este pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o
representante argumentou que os referidos valores estão dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de
mantê-los. Este pregoeiro de posse do valor de referência, pesquisado no mercado, lembrou à licitante que a
modalidade Pregão é caracterizada pela disputa entre os participantes e/ou negociação com o pregoeiro, portanto a
negociação e possível redução deve acontecer. Após análise e considerações o licitante aceitou baixar para R$ 56,00
(cinquenta e seis reais) o preço referente a uma Cesta Básica. Assim, o Pregoeiro resolveu acatá-la por estar o
último lance do lote de acordo com o edital, com o valor orçado pela Administração Pública, assim como pelo valor de
mercado.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) o preço
referente a uma Cesta Básica, em negociação com o pregoeiro.
LOTE VI
LOTE VI – SECRETARIA DE SAÚDE
PROPOSTA
LANCE 1
LANCE 2
INICIAL

LICITANTES/LANCES
Barbosa e Medrado &
Cia LTDA – EPP
Comercial J D de
Estivas e Cereais Ipiaú
Ltda. - EPP
FS Representação e
Distribuição de
Alimentos Ltda.

LANCE 3

LANCE 4

107.312,00

Classificada

106.000,00

105.500,00

104.800,00

104.000,00

110.116,00

Classificada

106.100,00

105.700,00

105.000,00

104.500,00

106.383,00

Classificada

105.900,00

105.300,00

104.700,00

103.800,00

LOTE VI – SECRETARIA DE SAÚDE
LANCE 5
LANCE 6
LANCE 7
LANCE 8

LANCE 9

LANCE 10

100.500,00

100.000,00

100.000,00

99.900,00

LOTE VI
LICITANTES/LANCES
Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP
Comercial J D de Estivas
e Cereais Ipiaú Ltda. –
EPP
FS Representação e
Distribuição de
Alimentos Ltda.

103.00,00

102.000,00

101.500,00

101.000,00

103.500,00

102.500,00

Sem Lance

-

102.800,00

101.900,00

101.400,00

100.700,00

LOTE VI - Continuação
LICITANTES/LANCES

LOTE VI – SECRETARIA DE SAÚDE
LANCE 11
LANCE 12
Em
negociação
com o
Pregoeiro

Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP
Sem Lance
FS Representação e
Distribuição de Alimentos
99.500,00
Ltda.
99.800,00
99.650,00
O licitante ofertou o lance final para o lote no valor de R$ 99.650,00 (noventa e nove mil seiscentos e cinquenta
reais). Questionado por este pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o representante argumentou que
os referidos valores estão dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de mantê-los. Este pregoeiro de posse
do valor de referência, pesquisado no mercado, lembrou à licitante que a modalidade Pregão é caracterizada pela
disputa entre os participantes e/ou negociação com o pregoeiro, portanto a negociação e possível redução deve
acontecer. Após análise e considerações o licitante aceitou baixar para R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e
quinhentos reais). Assim, o Pregoeiro resolveu acatá-la por estar o último lance do lote de acordo com o edital, com o
valor orçado pela Administração Pública, assim como pelo valor de mercado.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais), em negociação com o pregoeiro.
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LOTE VII
LOTE VII – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROPOSTA
LANCE 1
LANCE 2
INICIAL

LICITANTES/LANCES
Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP
Comercial J D de Estivas
e Cereais Ipiaú Ltda. EPP

LANCE 3

LANCE 4

40.941,00

Classificada

40.500,00

40.000,00

39.500,00

39.100,00

43.103,30

Classificada

40.800,00

40.300,00

39.900,00

39.300,00

LOTE VII - Continuação
LICITANTES/LANCES

LOTE VII – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LANCE 5
LANCE 6
Em
Negociação
com o
Pregoeiro

Barbosa e Medrado & Cia
LTDA – EPP
Sem Lance
Comercial J D de Estivas
e Cereais Ipiaú Ltda. EPP
38.500,00
39.000,00
38.800,00
O licitante ofertou o lance final para o lote no valor de R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais). Questionado
por este pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o representante argumentou que os referidos valores
estão dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de mantê-los. Este pregoeiro de posse do valor de
referência, pesquisado no mercado, lembrou à licitante que a modalidade Pregão é caracterizada pela disputa entre os
participantes e/ou negociação com o pregoeiro, portanto a negociação e possível redução deve acontecer. Após análise
e considerações o licitante aceitou baixar para R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais). Assim, o Pregoeiro
resolveu acatá-la por estar o último lance do lote de acordo com o edital, com o valor orçado pela Administração Pública,
assim como pelo valor de mercado.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), em negociação com o pregoeiro.

LOTE VIII
LICITANTES/LANCES

LOTE VIII – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PROPOSTA
LANCE 1
LANCE 2
INICIAL

LANCE 3

Em
Negociação
com o
Pregoeiro

Barbosa e Medrado &
Classificada
17.900,00
Cia LTDA – EPP
19.264,00
19.000,00
18.500,00 18.300,00
O licitante ofertou o lance final para o lote no valor de R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais). Questionado por
este pregoeiro sobre a possibilidade de redução deste valor, o representante argumentou que os referidos valores estão
dentro da realidade do mercado e, portanto, gostaria de mantê-los. Este pregoeiro de posse do valor de referência,
pesquisado no mercado, lembrou à licitante que a modalidade Pregão é caracterizada pela disputa entre os participantes
e/ou negociação com o pregoeiro, portanto a negociação e possível redução deve acontecer. Após análise e
considerações o licitante aceitou baixar para R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais). Assim, o Pregoeiro
resolveu acatá-la por estar o último lance do lote de acordo com o edital, com o valor orçado pela Administração Pública,
assim como pelo valor de mercado.
VALOR TOTAL DO LOTE R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais), em negociação com o pregoeiro.
As marcas apresentadas pelas licitantes vencedoras, caso não corresponda ao produto, esta deverá entregar produto com
a especificação do Edital com qualidade compatível a outros produtos similares no mercado com boa qualidade, de forma
que não traga prejuízos à Administração.
Após a etapa de lances verbais e/ou negociação com o pregoeiro, de acordo com o disposto nos incisos XI, XVI e XVII, do
art. 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, apurou-se os seguintes preços para os respectivos lotes, conforme resultado
da planilha de lances acima: Comercial J D de Estivas e Cereais Ipiaú Ltda. - EPP – CNPJ: 42.051.995/0001-60, foi a
vencedora do Lote I, com o valor de R$ 49.300,00 (Quarenta e nove mil e trezentos reais), Lote III, com o valor de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e o Lote VII, com o valor de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais);
Barbosa e Medrado & Cia LTDA – EPP CNPJ: 17.308.620/0001-95, vencedora do Lote II com o valor de R$ 71.000,00
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(Setenta e um mil reais), Lote V com o valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), correspondente a
quantidade de 5.000 Cestas Básicas e o valor de R$ 56,00 (cinquenta e seis reais) referente ao preço de uma Cesta
Básica e Lote VIII, com o valor de R$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais) e a empresa FS Representação e
Distribuição de Alimentos Ltda. – CNPJ Nº: 23.841.868/0001-10, foi a vencedora do Lote IV, com o valor de R$
18.240,00 (Dezoito mil duzentos e quarenta reais) e o Lote VI, com o valor de R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e
quinhentos reais).
Encerrada a etapa de lances foram abertos os envelopes de habilitação, foi verificada a regularidade das empresas:
Comercial J D de Estivas e Cereais Ipiaú Ltda. - EPP – CNPJ: 42.051.995/0001-60; Barbosa e Medrado & Cia LTDA –
EPP CNPJ: 17.308.620/0001-95 e FS Representação e Distribuição de Alimentos Ltda – CNPJ Nº: 23.841.868/000110. Depois de confirmada a habilitação das proponentes, foi examinada pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio à aceitabilidade
das propostas de melhores preços, quanto ao objeto, bem como quanto à compatibilidade dos preços apresentados com os
praticados no mercado e o valor de referência da administração para a contratação. Consultados pelo Pregoeiro sobre o
interesse em interpor recurso, os representantes renunciaram a este direito. O pregoeiro concede um prazo de 48 (quarenta
e oito) horas para apresentação das propostas reformuladas, com os novos valores, sob pena de decair do direto à
contratação. Assim, faço os autos conclusos para o Assessor Jurídico Municipal, para que, após análise, emita Parecer
Jurídico acerca da legalidade/viabilidade da adjudicação e homologação do certame pela autoridade competente. Após, os
autos seguirão para análise e homologação pela autoridade superior. Nada mais tendo a registrar, encerrou-se a sessão
às 11:30h e lavrada a presente ATA, que vai assinada, pelo pregoeiro, pelos demais membros da Equipe de Apoio e pelos
proponentes presentes.

Barra do Rocha-Ba, 27 de fevereiro de 2019.

___________________________
Marcelo de Oliveira Lima
Pregoeiro

_________________________
José Robson Oliveira
Equipe de Apoio

__________________________
Jailson do Nascimento Braga de
Oliveira
Equipe de Apoio

_____________________________________
Barbosa e Medrado & Cia LTDA – EPP
Proponente

___________________________________________________________________
Comercial J D de Estivas e Cereais Ipiaú Ltda. - EPP
Proponente

____________________________________________________
FS Representação e Distribuição de Alimentos Ltda.
Proponente
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