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Ata de Adjudicação do Pregão Presencial nº 097/2011
Órgão interessado

Processo

Secretaria Municipal de Saúde

43936981/2011

Objeto

Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Buffet (lanches, almoços e
coquetel), para atender a VIII Conferência Municipal de Saúde de Goiânia, da Secretaria Municipal de
Saúde, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.
Pregoeira

Ana Paula Salviano Campos - Decreto Municipal nº 1.768 de 27 de julho de 2010

Aos 27 dias do mês de junho de 2011, reuniram-se a Pregoeira da Comissão Geral de Licitação da Prefeitura
Municipal de Goiânia e a Equipe de Apoio, para em atendimento às Disposições contidas na Lei Federal 10.520 de 17
de julho de 2002 e alterações posteriores, procederem à análise dos autos relativos a este Pregão Presencial, com o
objetivo julgar e adjudicar a Licitação em questão, cuja abertura ocorreu no dia 22/06/2011 às 14h30min. Encerrada
a fase de lances os autos foram enviados ao órgão solicitante para emissão de Parecer Técnico, autorização de valor,
haja vista que preço ofertado pela empresa vencedora ficou acima do estimado e, análise de amostras caso
houvesse necessidade. Assim, de acordo com o Ofício nº 228/2011 emitido pelo Conselho Municipal de Saúde de
Goiânia, o órgão manifestou-se de forma favorável à adjudicação do objeto, dispensando a análise de amostras e
autorizando o valor licitado, pois verificaram que as empresas que cotaram para definir o valor o estimado, não
entenderam o quantitativo correto, deste modo, constatou-se que o preço ofertado pela licitante vencedora está de
acordo com os preços de mercado. Desta forma, concluídos esses procedimentos e neste ato, a Pregoeira adjudica o
objeto desta licitação, conforme planilha abaixo:
Resumo
Item
01

Quant.
1

CNPJ
07.446.872/0001-27
(M) 02.031.899/0001-35
00.406.610/0001-90
(M)

Sessão: 2
Descrição do Item
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Buffet
ADJUDICADO
(lanches, almoços e coquetel), para atender a VII
Razão Social
Marca
Tipo Lance
Valor Total
Posição
Badauê
Verbal
R$120.000,00 Adjudicado
LORENA SANTANA ROCHA
DOCE MAIOR CONFEITARIA INDÚSTRIA E
Doce Maior
Verbal
R$185.000,00
KIDEL COMERCIAL LTDA.
Kidel
Verbal
R$212.800,00
Unidade
Serviço

Resumo de Resultado do Pregão Presencial Nº 097/2011

07.446.872/0001-27 - LORENA SANTANA ROCHA
Item

Quant.

01

1

Unidade
Serviço

Material / Serviço
Contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de Buffet (lanches,
almoços e coquetel), para atender a VII

Quantidade de Itens: 1

Marca

Unitário
R$120.000,00

Badauê

Total
R$120.000,00

Total da Empresa: R$ 120.000,00
Total do Pregão Presencial: R$ 120.000,00

Nada mais a tratar, a Pregoeira e a Equipe de Apoio encerraram os trabalhos com a lavratura desta ata que, após lida
e achada conforme, vai assinada, e posteriormente submetida à apreciação da autoridade superior, para se assim
entender e concordar, promover a Homologação do objeto à empresa vencedora.

Ana Paula Salviano Campos - CPF: 022.598.571-32 - Pregoeira Oficial
Decreto Municipal nº 1.768 de 27 de julho de 2010

Juliana Nunes Borges - CPF: 032.703.711-36 - Equipe de Apoio
Decreto Municipal nº 1.768 de 27 de julho de 2010

