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PREFEITURA DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Paço Municipal - Avenida do Cerrado nº. 999 Bloco B Park Lozandes - 74884-900

Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315
E-mail: secol@secol.goiania.go.gov.br

Ata de Adjudicação do Pregão Presencial nº 020/2013

Secretaria Municipal de Cultura
Órgão interessado

53099793/2013
Processo

Contratação de empresa especializada no fornecimento de salgados e bebidas, por um período de 12
meses, para atender Secretaria Municipal de Cultura, conforme condições e especificações
estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Objeto

Pregoeira

Fernanda Teodoro da Silva Barros - Decreto Municipal nº 794 de 07 de fevereiro de 2013

Aos 19 dias do mês de novembro de 2013, reuniram - se a Pregoeira e equipe de apoio da Secretaria Municipal de
Administração, na forma da Lei nº. 10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores, para proceder a análise dos autos
referente a este Pregão Presencial com o objetivo de julgar e adjudicar a licitação em questão, cuja sessão de
abertura ocorreu dia no 09/10/2013 às 09hs 30min. Encerrada a fase de lances, os autos foram encaminhados a
Secretaria Municipal de Cultura, para realização de novos orçamentos para o item 01 - salgadinhos do lote, tendo em
vista o valor ofertado pela empresa vencedora estar acima do valor estimado constante no processo. Após análise
das novas cotações constatou-se que o valor ofertado esta compatível com os preços praticados no mercado. Assim,
concluídos os procedimentos e nos termos do item 7.9.1 do Edital, a Pregoeira resolve ADJUDICAR os itens desta
licitação, conforme planilha abaixo:

Resumo

Item  Quant. Unidade Descrição do Item Sessão: 1
Contratação de empresa especializada no fornecimento de salgados e
bebidas

101 Serviço ADJUDICADO

CNPJ Razão Social PosiçãoValor TotalMarca Tipo Lance
PANIFICADORA E MERCEARIA TOCANTINS26.655.613/0001-50 Negociado AdjudicadoR$15.997,20TOCANTINS 

LIDER COMERCIAL LTDA03.076.229/0001-06 Verbal  R$17.700,00LIDER(M)

Resumo de Resultado do Pregão Presencial Nº 020/2013

26.655.613/0001-50 - PANIFICADORA E MERCEARIA TOCANTINS LTDA. 
Quant. TotalUnitárioMarcaMaterial / ServiçoUnidadeItem

01 Serviço R$15.997,20R$15.997,20Contratação de empresa especializada no
fornecimento de salgados e bebidas

1 TOCANTINS

Total da Empresa: R$ 15.997,20Quantidade de Itens: 1

Total do Pregão Presencial: R$ 15.997,20

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 licitado a empresa vencedora. O resultado do certame será
publicado no site: www.goiania.go.gov.br.
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