
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
COMISSÃO PERMANENTE   DE   LICITAÇÕES

Ata da Sessão

Processo Licitatório nº 001/2016
Pregão Presencial nº 001/2016

Objeto: Aquisição de cestas de alimentos
 

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 9h, na Sala das Comissões, reuniu-se a

Pregoeira  Oficial  da  Câmara  Municipal  de  Uruguaiana,  Sônia  Regina  Marques  Silveira designada  pela

portaria nº 20/2016 e a Equipe de Apoio, composta pelos servidores: Odemar Biasotto, Érika Obes de Vargas

e  Taize  Magalhães  Fredo  da  Silva,  designados  pela  portaria  nº  21/2016,  com a  finalidade de  receber  a

documentação e as propostas para a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial, conforme edital,

para aquisição de cestas de alimentos para os servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana. Foram iniciados

os trabalhos pela Pregoeira, o qual discorreu sobre a sistemática a ser seguida. Na sequência,  foi realizado o

credenciamento  e  o  recebimento  dos  envelopes  nº  01  e  02,  às  9h,  da  empresa  Comis  e  Vieira  Ltda.,

representada pelo Sr.  Paulo Cezar Pereira Vieira. As 9h05min foi realizado o credenciamento da empresa

Atacadão  Comércio  de  Gêneros  Alimentícios  LTDA e  o  recebimento  dos  envelopes   nº  01  e  02,

representada neste ato pelo senhor Marlon Nunes Alves.  Às 9h30min., a Pregoeira deu por encerrada a fase

de credenciamento para participação no presente Pregão. O preço inicial  ofertado pela empresa  Atacadão

Com.  de  Gêneros  Alimentícios  Ltda  foi  de  R$  145,62  (cento  e  quarenta  e  cinco  com sessenta  e  dois

centavos) e da empresa  Comis e Vieira Ltda.  foi de R$ 146,35 (cento e quarenta e seis reais com trinta e

cinco centavos). Iniciada a etapa de lances foram realizados sete laces. A empresa Comis e Vieira Ltda ofertou

o  último  lance  em R$  124,00  (cento  e  vinte  e  quatro  reais)  e  a  empresa  Atacadão  Com.  de  Gêneros

Alimentícios Ltda ofertou R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais). Na sequência, a empresa Comis e Vieira Ltda

declinou de realizar outra oferta, ficando o preço final em R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais). Superada a

etapa de lances constatou-se que a empresa Atacadão Com. de Gêneros Alimentícios Ltda. apresentou toda

a documentação exigida em ato editalício, sendo considerada habilitada. Em consequência disso e por estar

compatível com os preços praticados no mercado e de acordo com o estimado por nossa Câmara Municipal, a

Pregoeira adjudicou o objeto à empresa vencedora do certame pelo valor final por cesta básica de R$ 122,00

(cento e vinte e dois reais).  Às 10h20min, a pregoeira declarou encerrada a sessão. Nada mais havendo a

constar, lavrou-se a presente ata, que é assinada pelos presentes.#####################################
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