
Estado do Pârá
GOVERNO MUNICIPAL Dtr ITAITUBA

FUNDO \,IUNICIPAL D}: EDUCAÇÀO

ADEN'DO À ata, oa. sESSÃo Do pREcÃo N" 001/2018-pp

Aos vinte e nove dia(s) do mês dejaneiro de dois mil e dezoito, às l4 horas, fizerarn-se presentes o(a) Pregoeiro(a) e

a respectiva equipe de apoio, bem como o representânte da empresa PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP
representada por PEDRO ILSON BATISTA DA SILVA, SEGUNDA COLOCADA nos itens 61,62 e 63 no certame
licitatório/modalidade Pregão Presencial n'001/2018, cujo objeto é AQUISfÇÀO DE CENEROS ALIMENTICIOS
PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÀO ESCOLAR (PNAE) DO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. O Sr. Pregoeiro esclarece que a licitante
PEDRO I BATTSTA DA SILVA EPP foi convocada como segunda colocada nos nos itens 61,62 e 63, em detrimento
da inabilitação parcial da licitante J. J. S. DE SOUSA-ME. Iniciando os trabalhos o Sr. Pregoeiro convidou o
representante da licitante PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP para negociar o item 6l (carne bovina com osso) que
ora se encontra no valor de R$ 9,99; como Íesposta ofertou o valor de R$ 9,94 (nove reâis e noventa e quatro
centavos) o qLrilo. Para o item 62 (carne bovina moída) no valor de R$10,90 (dez reais e noventa centavos); ofertou
contra proposta no valor de R$ 10,85 (dez reais e oitenta e cinco centavos). Para o itenr 63 (carne bovina pura) no
valor de R$ I 5,45 (quinze reais e quarenta e cinco centavos) o quilo; ofertou contraposta no valor de R$ I 5,40 (quinze
reais e quarenta centavos); pelo que se deu por encerrada a fase de julgamento de proposta de preços. Continuando os
trabalhos o Sr. Pregoeiro verificou a aceitabilidade dos preços negociados e declarou como aceitos. Na sequencia
dos trabalhos o Sr. Pregoeiro, haja vista a verificação da habilitação da licitante PEDRO I BATISTA DA SILVA EPP
realizada no dia 2310l/2018(conforme ata da sessão de abeftura e julgamento de proposta e habilitação das licitantes
neste processo), reaÍirma que apresentou todos os documentos exigidos para habilitação e reafirma sua habilitação.
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e

representante presente. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.
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