
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

 
ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N.º 0003/2017 - PROCESSO 0102/2017                                                                                                           
 
 Às 14h30 do dia 21 (vinte e um) do mês de dezembro de 2017, na sala de reuniões da Prefeitura de Américo 
Brasiliense, SP, realizou a sessão pública de abertura da licitação, modalidade Concorrência n.º 0003/2017, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO E RECREAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, conforme, elementos anexos ao Edital e minuta do futuro contrato. 
Presentes à sessão os membros da Comissão Permanente de Licitações e as empresas participantes, adiante 
numeradas: 
 

01-  VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA; 
02- DFA - DELLA FATTORIA ALIMENTARE REFEIÇÕES EIRELI; 
03- P.R.M. SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI;  

 
Aberta a sessão, foi reiterado aos participantes os objetivos da Licitação, assim como os procedimentos 

constantes do Edital, concitando os participantes a se absterem de intentar recursos temerários e sem fundamento 
legal, face ao disposto no artigo 88, II c/c 93 da Lei 8.666/93 e suas alterações. Foi registrada a presença dos 
representantes abaixo assinados, devidamente credenciados. Após a verificação do lacre, foi dado início à abertura 
dos envelopes de número 01, contendo os documentos de habilitação dos licitantes, os quais passaram a ser 
analisados e rubricados pelos licitantes presentes, e pelos membros da Comissão Permanente de Licitações.  

 Analisados os documentos de habilitação e estando todos em conformidade com o Edital e com a legislação 
vigente, tendo os representantes manifestados verbalmente pela desistência de recursos, deu-se por encerrada essa 
primeira fase do procedimento de abertura da licitação, sendo encerrada esta Ata, que vai assinada pelos presentes. 
Américo Brasiliense, às 15h10 do dia 21 de dezembro de 2017. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
  

Lucila M. A. Carrasco                      Daniel Spolaor                Maria José de O. Cavassani   
 
 

LICITANTES PRESENTES: 
 
 
 
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 
JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 
CPF 078.807.208-04 
 
 
 
DFA - DELLA FATTORIA ALIMENTARE REFEIÇÕES EIRELI 
MICHAEL ANTONIO DOS SANTOS 
CPF 408.679.648-12 
 
 
 
P.R.M. SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI 
DANIEL PEREIRA PRATES 
CPF 409.719.838-60 



 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

 
ATA DE CONTINUIDADE DE ABERTURA 

CONCORRÊNCIA N.º 0003/2017 - PROCESSO 0102/2017                                                                                                                           
 

 Às 15h20 do dia 21 do mês de dezembro de 2017, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Américo 
Brasiliense, presentes os membros da Comissão Permanente de Licitações, representante da licitante, foi dada 
continuidade à abertura do procedimento licitatório, modalidade Concorrência nº 0003/2017, referente à análise das 
propostas financeiras das empresas habilitadas na primeira fase da licitação. 
 Feitas essas considerações, foram verificados o lacre da proposta financeira e estando todas em ordem, deu-
se inicio à abertura do envelope identificado pelo nº 02, contendo as propostas das licitantes. Os membros da 
Comissão Permanente de Licitações, licitantes presentes e demais interessados, examinaram e rubricaram as 
propostas financeiras. Verificou-se que as empresas licitantes apresentaram os seguintes preços: 
 

01 – DFA - DELLA FATTORIA ALIMENTARE REFEIÇÕES EIRELI. – R$ 4.779.676,51 (quatro 
milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos) 

02  - P.R.M. SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI – R$ 4.941.523,47 (quatro 
milhões, novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) 

03 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA R$ 5.006.121,00 (cinco milhões, seis mil e cento e vinte e um 
reais) 

 
Face às propostas apresentadas, resolve esta Comissão julgar vencedora a primeira classificada na licitação, a 

empresa DFA - DELLA FATTORIA ALIMENTARE REFEIÇÕES EIRELI. – R$ 4.779.676,51 (quatro 
milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos). 

As demais licitantes apresentaram verbalmente desistência de recurso contra este julgamento. Para os fins de 
direito, esta Comissão remete esta decisão à consideração do Exmo. Prefeito Municipal para devida homologação 
do certame e demais atos legais necessários, marcando-se prazo para e execução do objeto licitado. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada esta Ata de julgamento da proposta financeira, que vai assinada pelos presentes e 
membros da Comissão Permanente de Licitações. Américo Brasiliense, às 15h35 do dia 21 de dezembro de 2017. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

 
  

Lucila M. A. Carrasco                      Daniel Spolaor                Maria José de O. Cavassani   
 

 
VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 
JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 
CPF 078.807.208-04 
 
 
DFA - DELLA FATTORIA ALIMENTARE REFEIÇÕES EIRELI 
MICHAEL ANTONIO DOS SANTOS 
CPF 408.679.648-12 
 
 
 
P.R.M. SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EIRELI 
DANIEL PEREIRA PRATES 
CPF 409.719.838-60 


