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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO 
PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 000088/2019 

 
 
As 08:00 horas do dia trinta do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se a Senhora 
Pregoeira e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº. 19.481/2019 de 14/06/2019, para os 
procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. 
Objeto: Registro de Preços para obtenção da melhor proposta com a finalidade de contratação de empresa 
para fornecimento de ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO (MARMITEX), sendo fornecidas de forma parcelada, 
diariamente, aos funcionários (médicos e motoristas de ambulância, que prestam serviços no sistema de 
plantão 24 (vinte e quatro) horas), e os pacientes internados no Pronto Atendimento Municipal; e, para 
atender os pacientes assistidos no Programa de Saúde Mental em período integral, a pedido da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, com autorização no processo n°. 6248/2019 de 25/11/2019., em 
conformidade com a solicitação contida no Processo n° 006248/2019 de 12 de dezembro de 2019. A 
Pregoeira deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus aspectos 
legais. Após, passou-se ao credenciamento dos representantes presentes, sendo que compareceram as 
seguintes empresas para o credenciamento: 
 
Credenciados: LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP representada pelo Sr. MARCELO MAIOLI 
ROSALÉM. 
 
Passando a seguir ao exame dos documentos oferecidos pelas interessadas presentes visando à 
comprovação de existência de poderes para formulação de propostas e prática para os demais atos 
pertinentes ao certame. Em seguida, foram abertos os envelopes, devidamente rubricados pela Pregoeira 
e Equipe de Apoio, contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e rubricadas pela Pregoeira e 
Equipe de Apoio. 
 
Procedeu-se então ao início dos lances, conforme histórico de lances: 
 
Lote 1 Rodada 1: LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP lance R$ 15,45 (quinze reais e 
quarenta e cinco centavos) e não havendo mais lances para o lote, iniciou-se a disputa do lote 
subsequente, Lote 2 Rodada 1: LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP lance R$ 15,45 (quinze 
reais e quarenta e cinco centavos) 
 
 
Finalizada a etapa de lances, procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado por todos 
os participantes, Pregoeira e Equipe, contendo a documentação de habilitação e, após análise dos 
documentos de habilitação das licitantes vencedoras, constatou-se que o que foi exigido no Edital foi 
atendido.  
 
Fica então declarado as licitantes vencedoras, conforme segue: 
 
LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP nos lotes 1 e 2 no valor total de R$ 78.486,00 
(setenta e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais) 
 
 
Após a aclamação das licitantes vencedoras dos respectivos itens, foi concedida vista aos presentes, para 
análise e rubrica dos documentos de habilitação das vencedoras.  
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Nada mais havendo a ser tratado a Senhora Pregoeira deu a sessão por encerrada, agradecendo a 
presença de todos e em particular à Equipe de Apoio. 
 
 

Ibiraçu, 30 de dezembro de 2019. 
 

Luana Guasti 
Pregoeira 

 
  
Lucimar Antonio da Silva 
Equipe de Apoio 
 
Luzia Campos dos Santos 
Equipe de Apoio      
 
 
EMPRESA: 
 
LANCHONETE GILBERTO ROSALEM EIRELI - EPP 
 
 


