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PROCESSO Nº 200/2019
Aquisição de gêneros alimentícios.

Às quatorze horas do dia quatorze de março de dois mil e dezenove, reuniu-se a
Pregoeira Eleci Campos Ziebell, juntamente com sua Equipe de Apoio, Emanuele Marcuzzo
designadas pelas Portarias nº 11.409 e nº 11.410, ambas de 20 de junho de 2018, para
credenciamento dos licitantes presente à sessão.
Foi credenciado o seguinte licitante:
Aline Alfama Pereira Machado- ME, CNPJ nº 09.537.392/0001-05, representada
pelo Sr. Carlinhos Geovani de Mello Machado, CPF sob nº 003.551.170-29 e a empresa.
Após o credenciamento, foi recebido os envelopes de proposta e de habilitação da
empresa. Aberto o envelope de proposta, a mesma foi rubricada pela Pregoeira, pela Equipe
de Apoio e pelo representante presente. Posteriormente a análise da adequação da
proposta às exigências editalícias, a Pregoeira deliberou por classificar a proposta da
empresa participante.
Aberta a sessão de lance, foi realizada oferta verbal para o item, sendo que o novo
valor unitário foi lançado em Planilha de Lances, que é parte integrante deste processo e
que vai por todos assinada, sendo que o lance final é o que consta na referida planilha.
A empresa Aline Alfama Pereira Machado- ME foi declarada vencedora no item 01.
Assim, tendo em vista o menor preço, declarou-se a proposta mais vantajosa para a
Administração Municipal, a do licitante acima citado.
Julgada aceitável as propostas, aberto o envelope de habilitação do licitante
presente, rubricados os documentos pela Pregoeira, Equipe de Apoio e pelo representante,
e após verificada as documentações apresentadas, a Pregoeira deliberou por habilitar o
licitante participante.
Nada mais havendo, foi encerrada a sessão às quatorze horas e vinte minutos,
sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pela
Pregoeira, Equipe de Apoio e pelo representante presente.
________________________________
Eleci Campos Ziebell
Pregoeira Oficial
_________________________________
Emanuele Marcuzzo
Membro da Equipe de Apoio
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___________________________
Aline Alfama Pereira Machado- ME
CNPJ nº 16.987.220/0001-90

