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Ata do Processo Licitatório Nº: 18/2016                                                                            
Pregão c/ Registro Nº: 07/2016  

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 
2016, às 08h30min, reuniu-se a Comissão 
Especial de Pregão designada pelo Sr. Prefeito 
Municipal, através da Portaria 07/2016, para 
julgamento da proposta do processo 
licitatório, referente à contratação de 
empresa especializada em fornecimento de 
lanches  e alimentação na modalidade Prato 
Feito que será oferecido diariamente aos  
servidores da Prefeitura, autoridades quando 
da realização de eventos e reuniões 
organizadas pela instituição no Distrito de 
Cava Grande- Marliéria/MG. Compareceram 
para participarem do processo licitatório as 
seguintes empresas: VALDECI DE LAIA, CNPJ: 
11.648.773/0001-03; e a empresa ERALDO 
APARECIDO ALVES, CNPJ: 13.227.008/0001-
37. Abertos os envelopes de propostas foi 
constatado que todos apresentaram as 
propostas de acordo com o edital. Deu-se o 
início da fase de lances, e após o primeiro 
item, foi aberto o envelope de documentação 
da empresa vencedora. Aberto o documento 
da empresa vencedora do item 02 (dois), foi 
detectada a falta da Certidão Negativa de 
Falência e Concordata, tornando-o assim 
inabilitado. Foi adjudicado para a empresa 
Valdeci de Laia o item 01, com o valor unitário 
de R$12,50 (doze reais e cinquenta centavos). 
Os itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 foram 
considerados frustrados. Nada mais havendo 

a tratar, encerrou-se a sessão e lavrou-se a 
presente Ata, que vai assinada pelos membros 
da Comissão Especial de Pregão e quem assim 
desejar. 

Gerson Quintão Araújo – Pregoeiro 

Dilcéia M. da Silva Lana – Membro 

Andréa Aparecida Quintão – Membro 

Pedro H. Pinheiro Gomes – Membro 
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