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PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2017 
PROCESSO ADMIN1STRATIVO N'40/2017 
OBJETO: 	CONTRATAçAO 	DE 	EMPRESA 	PARA 	FORNECIMENTO 	DE 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE COCAL DE 
TELHA-PI. 

ATA DA REALIZACAO DO PREGAO PRESENCIAL N° 26/2017 

Aos 02 (dois) dias do flies de agosto do ano de dois mll e dezessete (2017) no prédio da Prefeitura 
Municipal de Cocal de Telha —P1. reuniu-se as 09:30 horas, a Pregoeira Oficial deste MunicIpio e equipe 
de apoio, em atendimento as disposiçôes contidas na Lei 10.520 de 17 dejulho de 2002 e no Decreto ii. 
5450 de 31 de maio de 2005, para realizar os procedimentos relativos a Pregäo Presencial 11.0 26/2017. 
Vencido o horãrio previsto para a abertura da sessao, a pregoeira declarou aberta a sessao parajulgamento 
das propostas de preços e recebimento da docunientaçâo de habilitacCo. Comparecèu a sessio a seguinte 
empresa: I) ACRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA - ME, CNPJ N° 
15.811.210/000I-37, representada pelo Sr. Francisco de Assis Cavalcante Lima, portador do CPF n° 
745.785.023-68. A licitante restou devidamente credenciada. Em seguida inicion-se a abertura do envelope 
contenclo a proposta. Analisada a proposta, a mesma foi declarada classificada, em conformidade corn o 
edital. A empresa ofertou o valor de R$ 114.205,00 (cento e quatorze mu, duzéntos e cinco reais). A 
Pregoeira deu iniclo a fase de lances, conforme abaixo descrito no mapa de apuração. 

LICITANTE VL. INICIAL LANCE 01 LANCE 02 

AGRESTE R$ 114.205,00 R$ 113.000,00 1 	VENCEDORA 

Encerrada a fase de lances, a Pregoeira den prosseguimento a sessCo. Procedeu-se a abertura do envelope 
contendo os documentos de habilitaçao da empresa AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTICIO LTDA - ME. Após devida análise, a empresa restou devidamenté habilitada. A empresa 
AGRESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA - ME foi declarada vencedora do 
certarne, corn o valor de RS 113.000,00 (cento e treze mil reais). Encerrada esta fase, o licitante renunciou 
expressarnente a interposição de recurso on irnpugnaçao na fase de habilitaçâo. A Pregoeira concedeu o 
prazo de 03 (trés) dias áteis para apresentacao da proposta realinhada. Nada rnais havendo a tratar a 
pregoeira e a equipe de apolo den por encerrada a sessão, e determinou que fosse lavrada a presente ata que 
depois de lida e achada conforme vai assinada pela pregoeira e rnernbros da equipe de apolo e o licitantes 
presente. 

Maria do Socorro ilva de Oliveira 
Precyoeira 

Leticia da Rocha'Nascirnento 
Mernbro I 

Mariiioieiia de Sá 
Menibro II 

Licitante Presente: 	 ,1 	7) 

A 
A RESTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA —iSlE 


