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ATA DA SESSÃO REALIZADA NO DIA 29 de janeiro de 2018, ÀS 14hs, NO PLENÁRIO 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE P.LEOPOLDO.

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às 14:00min, no 
Plenário da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, reuniram-se a Comissão composta pelo 
Presidente da Câmara Municipal - Geraldo da Cruz Alves Andrade - Louro, pela Diretora 
Geral - Débora Marques Silva Borges, pela Pregoeira Maria Bernadete do Prado Coelho 
para procederem à avaliação das amostras de salgados apresentados pela empresa 
classificada em primeiro lugar - Coquinaria Alimentação Empresarial Eireli, conforme 
estabelecido no item 13 do Edital. A Chefe de Gabinete do Presidente - Keli Daniela 
Fernandes e a Servidora Magali Aparecida Silva - responsável pelo almoxarifado - não 
puderam comparecer à sessão de degustação, sendo substituidas pelos Servidores 
Eduardo José de Abreu Júnior e Euler Moreira de Freitas. Primeiramente, as amostras 
foram fotografadas para comparação com as que serão servidas nos eventos a serem 
contratados (item 13.8). Após a degustação, cada membro da comissão avaliadora 
preencheu o Termo de Avaliação das Amostras, tendo a empresa alcançado a nota de 
1.173 (um mil, cento e setenta e três) que perfaz o percentual de 78,20% (setenta e oito, 
vírgula vinte por cento). O Senhor Presidente observou que o recheio do pastel de carne é 
muito pouco. A Diretora Geral questionou o tamanho, considerando bem pequeno, pouco 
recheio e muita massa. A Pregoeira ressalvou que estava pouco o recheio do pastel,  a 
empada de queijo salgada e muita massa. Euler Moreira de Freitas ressaltou que o pastel 
de carne apresentou pouco recheio, e questionou o tamanho dos salgados. Eduardo José 
de Abreu Júnior ressalvou que a empada de Queijo está salgada, muita massa e pouco 
recheio. O tamanho considerou fora do padrão. Diante da pontuação, as amostras foram 
aprovadas e o licitante se comprometeu em aumentar um pouco o tamanho do pastel de 
carne e queijo e melhorar o recheio de todos os salgados. Não havendo manifestação de 
recurso, a pregoeira ratificou a adjudicação do objeto licitado à empresa COQUINARIA 
ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI vencedora do certame, com a proposta nos 
valores conforme relatório anexo a ata de abertura dos Envelopes. Nada mais havendo a 
ser tratado, encerrou-se a sessão às dez horas e trinta e cinco minutos, cuja ata vai 
assinada por todos os presentes.
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