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Protocolado nº: 6149/2015 
 
Interessado: Prefeitura do Município de Jaguariúna 
 
Objeto: Fornecimento de Kit Lanches 
 

Ata da Sessão Pública do Pregão nº 101/2015 
 
Aos treze dias do mês de julho de dois mil e quinze, às 09:00 horas (nove horas), 
reuniram-se na Sala de Licitações, a Pregoeira Lílian R. S. V. F. Paoliello, 
nomeada pela Portaria do dia 07 de Janeiro de 2015, e os membros da equipe de 
apoio para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços (envelope 1) e os documentos de habilitação (envelope 2) do presente 
Pregão.  
 
Foram apresentadas propostas de 1 (uma) licitante, a saber: LAP Comércio e 
Serviços Eirelli ME (Microempresa) representada pelo Sr. Márcio Ferreira. 
 
Encerrado o prazo para apresentação dos envelopes (1) e (2) juntamente com o 
Termo de Credenciamento, a Pregoeira esclareceu aos presentes as normas 
desta modalidade de licitação, seus aspectos legais e os procedimentos a serem 
desenvolvidos durante o decorrer da Sessão. Após, procedeu-se à abertura do 
envelope contendo a proposta de preço para os itens, onde: 
 
Para o Item 1 - Kit Lanche - X-Tudo + refrigerante (500: Unidades), a única 
oferta inicial foi:  
A licitante LAP Comércio e Serviços Eirelli ME que ofereceu lance de R$ 18,00.  
Fase de Lances  
A licitante LAP Comércio e Serviços Eirelli ME venceu a disputa com o lance de 
R$ 18,00.  
A Pregoeira passou a negociar o valor do item com a licitante vencedora, com a 
qual se estabeleceu o valor final de R$ 16,50;  
A seguir foi aberto o envelope habilitação da licitante vencedora sendo constatado 
que a mesma atendeu a todas as exigências do Edital, estando devidamente 
habilitada. 
A Pregoeira adjudicou o Item 1 - Kit Lanche - X-Tudo + refrigerante à licitante 
LAP Comércio e Serviços Eirelli ME pelo valor unitário de R$ 16,50 
(dezesseis Reais e cinquenta centavos). 
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Para o Item 2 - Kit Lanche - X-Salada + refrigerante (500: Unidades), a única 
oferta inicial foi:  
A licitante LAP Comércio e Serviços Eirelli ME que ofereceu lance de R$ 16,00.  
Fase de Lances  
A licitante LAP Comércio e Serviços Eirelli ME venceu a disputa com o lance de 
R$ 16,00.  
A Pregoeira passou a negociar o valor do item com a licitante vencedora, com a 
qual se estabeleceu o valor final de R$ 13,50;  
Os documentos da licitante vencedora foram verificados em item anterior. 
A Pregoeira adjudicou o Item 2 - Kit Lanche - X-Salada + refrigerante à 
licitante LAP Comércio e Serviços Eirelli ME pelo valor unitário de R$ 13,50 
(treze Reais e cinquenta centavos). 
 
Para o Item 3 - Kit Lanche - Lanche variado + refrigerante (300: Unidades), a 
única oferta inicial foi:  
A licitante LAP Comércio e Serviços Eirelli ME que ofereceu lance de R$ 12,80.  
Fase de Lances  
A licitante LAP Comércio e Serviços Eirelli ME venceu a disputa com o lance de 
R$ 12,80.  
A Pregoeira passou a negociar o valor do item com a licitante vencedora, com a 
qual se estabeleceu o valor final de R$ 12,00;  
Os documentos da licitante vencedora foram verificados em item anterior. 
A Pregoeira adjudicou o Item 3 - Kit Lanche - Lanche variado + refrigerante à 
licitante LAP Comércio e Serviços Eirelli ME pelo valor unitário de R$ 12,00 
(doze Reais). 
 
Para o Item 4 - Lanche de metro (50: Unidades), a única oferta inicial foi:  
A licitante LAP Comércio e Serviços Eirelli ME que ofereceu lance de R$ 38,00.  
Fase de Lances  
A licitante LAP Comércio e Serviços Eirelli ME venceu a disputa com o lance de 
R$ 38,00.  
A Pregoeira passou a negociar o valor do item com a licitante vencedora, com a 
qual se estabeleceu o valor final de R$ 33,00;  
Os documentos da licitante vencedora foram verificados em item anterior. 
A Pregoeira adjudicou o Item 4 - Lanche de metro à licitante LAP Comércio e 
Serviços Eirelli ME pelo valor de R$ 33,00 (trinta e três Reais). 
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A Senhora Pregoeira informa que o processo licitatório será encaminhado a 
Autoridade Superior, para homologação. 
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela 
Senhora Pregoeira, equipe de apoio e licitantes presentes. 
A Senhora Pregoeira, declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença 
de todos. 
 
 
 

Lílian R. S. V. F. Paoliello  
Pregoeira  

 
  
 

Equipe de Apoio 
 
 

Ricardo Moreira Barbosa 
 
 
 

Participante  
 
 
 
 

Márcio Ferreira 
LAP Comércio e Serviços Eirelli ME 


