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ITAPEMIRIM 
PODER LEGISLATIVO 

 
DESENVOLVIMENTO  E GRANDEZA 

DIÁRIO ELETRÔNICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
  
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Processo Administrativo nº 430/2018 
Pregão Presencial nº 004/2018 
 
A Câmara Municipal de Itapemirim-ES, por seu Pregoeiro, faz 
saber o que segue: 
 
Fica ADJUDICADO o resultado do Processo Administrativo nº 
430/2018 referente a licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 004/2018, do tipo “menor preço por item”, cujo 
objeto consistia na Contratação de Empresa para aquisição 
de material de Consumo, Copa e Cozinha (gêneros 
alimentícios, material de limpeza e Higiene), para suprir o 
Almoxarifado da Câmara Municipal de Itapemirim, sagrando-se 
vencedoras as propostas das proponentes M.G. DE OLIVEIRA 
MILHORATO com o valor total da contratação de R$ 3.179,45 
(três mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco 
centavos) inscrita no CNPJ nº 02.396.150/0001-91, L. M. DOS 
SANTOS MERCEARIA ME, inscrita no CNPJ nº 
08.909.501/0001-05, com o valor total da Contratação de R$ 
2.691,00 (dois mil, seiscentos e noventa e um reais), R. C. 
HORTIFRUTI LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.859.487/0001-68, 
com o valor total da Contratação de R$ 15.740,45 (quinze mil, 
setecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), e 
BRASEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ nº 09.086.681/0001-27, com valor total da contratação de 
R$ 7.234,65 (sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
sessenta e cinco centavos). Totalizando o valor total de R$ 
28.845,55 (vinte oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos). 
 

Itapemirim-ES, 25 de junho de 2018. 
 

Hérico Silva Araújo 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Itapemirim 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Pregão Presencial nº 004/2018 
Processo Administrativo nº 430/2018 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do 
Espírito Santo, Sr. Fábio dos Santos Pereira, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, de acordo com o parecer 
jurídico apresentado pela Assessoria Jurídica, e nos termos do 
art. 1º e 4º, XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e 
suas alterações posteriores, 

RESOLVE 

HOMOLOGAR o Processo Licitatório referente à Licitação na 
modalidade Pregão Presencial nº 004/2018, “Menor Preço por 
Item”, favorável às propostas das proponentes M.G. DE 
OLIVEIRA MILHORATO com o valor total da contratação de R$ 
3.179,45 (três mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e 
cinco centavos) inscrita no CNPJ nº 02.396.150/0001-91, L. M. 
DOS SANTOS MERCEARIA ME, inscrita no CNPJ nº  

 
08.909.501/0001-05, com o valor total da Contratação de R$ 
2.691,00 (dois mil, seiscentos e noventa e um reais), R. C. 
HORTIFRUTI LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.859.487/0001-68, 
com o valor total da Contratação  de R$ 15.740,45 (quinze mil, 
setecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos), e 
BRASEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no 
CNPJ nº 09.086.681/0001-27, com valor total da contratação de 
R$ 7.234,65 (sete mil, duzentos e trinta e quatro reais  e 
sessenta e cinco centavos). Totalizando o valor de R$ 
28.845,55 (vinte oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e 
cinquenta e cinco centavos), cujo objeto da Licitação consiste 
na Contratação de Empresa para aquisição de material de 
Consumo, Copa e Cozinha (gêneros alimentícios, material 
de limpeza e Higiene), para suprir o Almoxarifado da Câmara 
Municipal de Itapemirim. 
 

Itapemirim-ES, 25 de junho de 2018. 
 

Fábio dos Santos Pereira 
Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim 

Biênio 2017/2018 

 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial nº 004/2018 
 
A Câmara Municipal de Itapemirim-ES, através de seu 
Pregoeiro, torna público e comunica aos interessados que as 
empresas vencedoras do Pregão Presencial nº 004/2018, 
Processo nº 430/2018  foram as empresas: M.G. DE 
OLIVEIRA MILHORATO, inscrita no CNPJ nº 
02.396.150/0001-91, com o Valor Total da Contratação de R$ 
3.179,45 (três mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e 
cinco centavos); L. M. DOS SANTOS MERCEARIA ME, inscrita 
no CNPJ nº 08.909.501/0001-05, com o Valor Total da 
Contratação de R$ R$ 2.691,00 (dois mil, seiscentos e noventa 
e um reais); R. C. HORTIFRUTI LTDA, inscrita no CNPJ nº 
23.859.487/0001-68, com o Valor Total da Contratação de R$ 
15.740,45 (quinze mil, setecentos e quarenta reais e quarenta 
e cinco centavos); e BRASEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 09.086.681/0001-27, com o 
Valor Total da Contratação de R$ 7.234,65 (sete mil, duzentos 
e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos). Cujo objeto 
foi a contratação de empresa para aquisição de material de 
consumo, copa e cozinha (gêneros alimentícios e material 
de limpeza e higiene), para suprir o Almoxarifado da Câmara 
Municipal de Itapemirim, com o valor total de R$ 28.845,55 
(vinte oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e 
cinco centavos), conforme adjudicação do Pregoeiro e 
homologação do Presidente da Câmara. 
 

Itapemirim-ES, 25 de junho de 2018. 
 

Hérico Silva Araújo 
Pregoeiro da Câmara Municipal de Itapemirim 
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