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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO Nº. 17/2018 
 
Ao sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às 09h00min, compareceu na 
sede da FUNBEPE – Fundação Beneficente de Pedreira, o Pregoeiro Flávio Almeida Martins, 
designado pela Superintendente e pelo Presidente da Fundação, para credenciamento, 
abertura e julgamento dos envelopes n° 01 – Proposta e 02 – Documentações de Habilitação, 
do mencionado pregão, que tem como objeto a contratação(ões) de empresa(s), para o 
fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, destinados ao departamento de nutrição 
desta Fundação. 
 
Compareceu apenas uma empresa e respectivo representante: 
 
COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA CRISTIANO ALTARUGIO 

 
Os envelopes foram analisados e rubricados pelo Pregoeiro. 
 
Foi aberto o envelope de nº 01, cuja proposta foi analisada e rubricada pelo pregoeiro. 
 
O Pregoeiro faz constar que ao analisar a proposta da licitante, verificou que a mesma 
continha uma anotação a caneta no item 36 – GELATINA EM PÓ. No campo marca está 
digitada a palavra “Apti”, que está riscada a caneta, e logo acima no mesmo campo foi escrita 
a palavra “Crialimentos”. Questionado sobre o fato, o representante da licitante informou que 
ocorrera erro durante a digitação da proposta, pois a marca pretendia para o item seria 
CRIALIMENTOS em vez de APTI, e tal erro só foi constatado antes do fechamento dos 
envelopes, e não tendo como imprimir outra proposta, o mesmo fez essa correção a caneta. O 
Pregoeiro não viu motivo para desclassificar a proposta, pois se o fizesse, estaria agindo com 
excesso de rigor, uma vez que o envelope lhe foi entregue já com a proposta corrigida, não 
tendo a empresa, portanto, alterado o conteúdo da proposta após sua abertura.  
 
Em seguida, procedeu-se com a etapa de lances para os itens, e respectivas negociações. 
 
O Pregoeiro faz constar que dos itens licitados, 12 (doze) restaram desertos, a saber:  
 
07 – ATUM; 
12 – BISCOITO DE PLVILHO; 
21 – COLORÍFICO; 
22 – CHOCOLATE GRANULADO; 
27 – FARINHA DE MANDIOCA; 
31 – FEIJÃO BRANCO; 
42 – LENTILHA; 
44 – MANTEIGA SEM SAL; 
53 – MILHO PARA PIPOCA; 
56 – ORÉGANO; 
60 – SAGU; 
63 – TORRADA INTEGRAL EM SACHÊ. 
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Além dos desertos, 06 (seis) itens foram fracassados, sendo que em todos os casos, o motivo 
dos fracassos foi que a licitante não conseguiu chegar nos valores orçados por esta 
Fundação, a saber: 
 

ITENS 
VALORES 

ESTIMADOS 

VALORES FINAIS 

OFERTADOS PELA 

LICITANTE 

4 – AMIDO DE MILHO R$ 3,81 R$ 4,70 
9 – BATATA FRITA (TIPO PALHA) R$ 8,00 R$ 13,80 
37 – GELATINA EM PÓ DIET R$ 2,01 R$ 4,18 
43 – MAIONESE R$ 4,36 R$ 6,00 
45 – MARGARINA VEGETAL (SEM SAL) R$ 4,09 R$ 7,04 
64 – TRIGO PARA KIBE R$ 4,22 R$ 7,40 

 
Aberto o envelope de nº 02 da licitante COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA, o Pregoeiro 
constatou que todos os documentos apresentados estavam de acordo com as exigências do 
item 08 do edital, estando a mesma HABILITADA. 
 
Tendo em vista que o representante não manifestou sua intenção de recorrer quanto às fases 
do certame, o mesmo decaiu do direito de recurso. 
 
O Pregoeiro faz constar que diante da atual situação de contenção de gastos pela qual esta 
Fundação vem passando, tentou negociar os valores dos lotes com a licitante nos menores 
possíveis, onde só conseguiu chegar aos valores constantes no histórico do pregão, na etapa 
“NEGOCIAÇÃO”. 
 
O Resultado do certame ainda será encaminhado à Superintendente e ao Presidente para 
Homologação. 
 
Segue anexo o Histórico do Pregão. 
 
Nada mais havendo a constar, o Pregoeiro declarou encerrada a sessão, agradecendo a 
presença do representante. 
 

 

 

 

 

 

Flávio Almeida Martins 
PREGOEIRO 

 

 

 

 

 
Cristiano Altarugio 

COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 


