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I'REGAO I'RESENCIAL N' 160/2018

Processo : 22.003/2018 - RI'-REGISTRO DE PRECOS
Ob.loto : Fornecimento de Lanches e Sucos

Abertura da Sessão

As 14:00 horas do dia 07 de fevereiro de 2019, reuniram-se na sala DEPARTAMENTO DE
LICITAÇÕES E CONTRATOS a Pregoeira Aline Fernanda Arruda Leite e equipe de apoio Rafael Belluco

errini, designados pela Portaria n' 1 .606 de 19 de dezembro de 2018, pa ra realizar os procedimentos
relativos ao processamento do Pregão Presencial N' 1 60/20 1 8

Inicialmente a Pregoeira declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à fase de
credenciamento

Credenciamento

Da entrega dos Envelopes.

A Pregoeira declarou encerrada a fase de credenciamento, em seguida solicitou que os interessados
credenciados entregassem os envelopes n' 01 contendo a Proposta e o n' 02 cnntcn do a habilitação,
passando-se ã abertura das propostas dos tespectívos credenciados.

l)a Classificação das Propostas
Abertos todos os envelopes contendo as propostas, a(o) Pregoeiro(o) franqueou o acesso de todos

ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a(o) Pregoeira(o) passou
a análise da adequação das prop.testas aos requisitos do Edital. Passou-se, então, à classificação da proposta
de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 1 0% daquela, ficando assim classificadas
ou desclassificadas para a Fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente de valor
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Prefeitura do Município de Jaauariúna
Departamento de Licitações e Contratos
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l)os Lances por item
Declarou a Pregoeira aberta a fase dos lances, convidando os autores das respectivas propostas

classificadas que fizessem verbalmente, em alto e bom som, os lances, iniciando pelo licitante classificado
com maior preço a inauguração das rodadas

Da Habilitação
Após a classificação provisória das lícitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de

habilitação da primeira colocada, tendo a Pregoeíra facultado a todos interessados a verificação da
documentação

Analisada a documentação a Pregocira considerou a única empresa habilitada.
Da Adjudicação

Ante a não manifestação de interposição de recursos, a(o) Pregoeiro(o) adjudicou os itens do
certame à vencedora da licitação, na forma abaixo.

1:0RNI';CEDOlt : L. F. PASCllOAL & CIA LTDA EPP
i)OClíXI l.:N'T0: O1 .985.37o/00i)1-98 \rALOs: RS

41650,00

Das Ocorrências na Sessão Pública
Não houve ocorrências dignas de nota

Encerramentos da Sessão
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Fornecedor

7000.00 R$ 4,50
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A Pregoeiro informa que os envelopes Habilitação não abertos estarão disponíveis para retirada no
Departamento de Licitações e Contratos após a contratação

Nada mais havendo a tratar a Pregoeiro encerrou a sessão, da qual. para constar, lavrou-sc a
presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregocira, Equipe de Apoio e pelo
licitante presente.
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ALINEFERNANDAARRUDALETTE

Pregoeira

/@ /'@~
g / RAFAEL BELLUCO GUERRINI

Equipe de Apoio

oi .98s.370/0M1-9g - L. r.b'ÁscHoh.L & (yA i.TD.4
Representante: ANDRE LUAS PASCHOAL
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