
Ata 036/2016 – Pregão Presencial 017/2016
Licitação exclusiva as beneficiárias da Lei Complementar 123/2006.

Aquisição de gás de cozinha P13 para uso dos programas da Secretaria de Assistência Social e
Habitação.

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, reuniu-se na sala treze
do Centro Administrativo Municipal, Rua Moisés Cantarelli, nº 368, Restinga Sêca (RS), a Pregoeira Carla
Turba  Nascimento  e  a  Comissão  de  Apoio,  representada  pelos  membros  Camila  da  Silva  Xavier  e
Denilson Pires Neves, nomeados pelas Portarias nº 005 e 006/2016, com a finalidade de julgar o processo
licitatório  Pregão Presencial  017/2016, Aquisição de gás de cozinha P13 para uso dos programas da
Secretaria de Assistência Social e Habitação, solicitado pelas Secretaria Municipal de Assistência Social e
Habitação. . Participaram do certame as empresas VALQUIRIA ELAINE FRIEDRICH - EPP, representada
na sessão por seu procurador senhor Marion Santos, regularmente credenciado e CLEIDE PEDRON -
ME, representada na sessão por seu procurador senhor Jose Leoni Pedron, regularmente credenciado.
Após a fase de credenciamento, Pregoeira e Comissão de Apoio passaram à abertura dos envelopes de
número um, contendo as propostas financeiras das licitantes. Todas as propostas foram classificadas.
Dando prosseguimento ao certame, iniciou-se a sessão de lances conforme segue abaixo: 

TABELA DE DISPUTA:
Item 1

Licitantes VALQUIRIA CLEIDE

PROPOSTAS INICIAIS
51,00 49,80

LANCE 1 Sem lance -

Após classificação da proposta e sessão de lances, Pregoeira e Comissão de Apoio passaram à abertura
do envelope de número dois, contendo os documentos de habilitação da empresa CLEIDE PEDRON -
ME.   Após  análise  dos  documentos  de  habilitação  a  licitante  foi  declarada  habilitada.  Pregoeira  e
Comissão de apoio declaram vencedora do certame a empresa CLEIDE PEDRON - ME pelo critério do
menor preço unitário por item, conforme segue na tabela abaixo:

Empresa Item
CLEIDE PEDRON - ME 1

Nenhum  licitante  manifestou  interesse  em  dispor  do  prazo  recursal.  Nada  mais  havendo  a  constar,
assinam a presente ata:

Pregoeira:                                                         Comissão de Apoio:

 Carla Turba Nascimento                                   Camila da Silva Xavier

                                                                           Denilson Pires Neves

Licitantes:

Jose Leoni Pedron                                             Marion Santos
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