
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 007/2019 
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 
Aos 13 dias do mês de setembro de 2019, as 15:00 horas, na sala onde está 
instalada a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Chapadão do Céu, Estado de Goiás,  reuniu-se a Comissão Permanente de  
Licitação, designada pela portaria nº 001-A de 02 de janeiro de 2019, composta 
pelos servidores: Silmara Andrea de Oliveira (membro) e Odenir S. C. Nery 
(membro), E Portaria de nº 39 de 10 de setembro de 2019, composta pelo 
Servidor Sandro Chaves, Presidente da CPL, e pregoeira, Flavia Ficher Dalto, 
designada pela portaria 020 de 25 de fevereiro, para o recebimento de 
envelopes, abertura e julgamento das propostas referente ao Edital nº 007/2019 
de PREGÃO Presencial, Por Lote,  nº 007/2019, que versa sobre Aquisição de 
Gêneros Alimentícios, para pleno funcionamento desta sede; dentro dos prazos 
constitucionais, para encaminhamento ao Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás e transmissão por conectividade social, elaboração e 
acompanhamento e revisão das contas de gestão de 2019., de acordo com o 
edital nº 007/2019 e anexos. 
As 15h00min a pregoeira declarou aberta a sessão, oportunidade em que 
requereu a entrega dos envelopes contendo “DOCUMENTAÇÃO PARA DE 
CREDENCIAMENTO”, devidamente assinados por todos os presentes ainda 
lacrados, logo após a conferencia dos documentos pessoais dos licitantes, 
solicitou os envelopes de “PROPOSTA COMERCIAL”, igualmente assinados 
por todos os presentes quando ainda lacrados, a única empresa que esteve com 
represente/sócio presente foi: SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA 022772348122, 
Nome Fantasia: PADARIA E MERCEARIA NOVO HORIZONTE, entretanto a 
empresa: TODO DIA LTDA – ME, apresentou credenciamento e envelopes, 
porém não houve nenhum representante presente de tal empresa no momento 
da Sessão Licitatória. 
 
1) SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA 022772348122, inscrita regularmente sob 
o CNPJ de nº 26.233.673/0001-85. 
Representante legal: SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA 

 
Na sequência passou-se para a fase de lances, e apresentaram em seguida a 
documentação de HABILITAÇÃO das empresas, também assinados os 
envelopes lacrados, para este certame. E após a abertura, todos analisados 
pela pregoeira e comissão permanente de licitação. 
Constatou-se que as empresas participante e ganhadoras dos itens estavam 
habilitadas/aptas a contratar com o Poder Público e atende os requisitos do 
Edital do PREGÃO nº 007/2019. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Em seguida, a Sra. Pregoeira franqueou o uso da palavra as licitantes presentes 
sob a possibilidade de lavrar qualquer observação ou manifestar a intenção de 
recorrer da decisão da primeira fase do certame. Não havendo qualquer 
manifestação a ser constatada em ata, foi declarada a empresa vencedora, 
junto a fase de proposta/lances, os quais foram lidos em voz alta, e 
evidenciaram os seguintes valores/ POR LOTE: 
 
1) SIRLENE FERREIRA OLIVEIRA 02272348122: 

1 LOTE:  
R$9.328,00 (nove mil trezentos e vinte e oito reais); 
2 LOTE:  
R$5.000,00 (cinco mil reais); 
3 LOTE: 
R$7.305,90 (sete mil trezentos e cinco reais e noventa centavos). 
 
A Sra. Pregoeira franqueou o uso da palavra aos licitantes presentes. Não houve 
manifestação a ser constada em ata. Ato continuo, depois de analisada, conferida 
e avaliada as propostas de preço apresentadas pelas licitantes presente, 
constatou-se que as mesmas atenderam as exigências do Edital do PREGÃO nº 
007/2019, e as empresas vencedoras estão aptas a submeter-se a contratação 
junto a Administração Pública, utilizando o critério previsto no Edital, o tipo “menor 
preço”/por lote, a Pregoeira, juntamente com a Comissão Permanente de Licitação 
da Câmara Municipal de Chapadão do Céu, Estado de Goiás, DECLARA 
vencedora as empresas a cima mencionadas, devidamente identificadas e 
habilitadas, assim como legalmente representadas. 
Diante disto, a Pregoeira declara encerrada a sessão, e encaminhada ao 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Chapadão do Céu, 
Estado de Goiás, para a sua devida homologação, para execução dos serviços de 
acordo com o apresentado no edital do PREGÃO de nº 007/2019. Não havendo 
mais nada a tratar, a Pregoeira declarou encerrada a sessão, da qual para constar, 
lavrou-se a presente Ata, que será assinada pela mesma e membros da Comissão 
de Licitação, bem como pelos representantes legais das firmas licitantes presente, 
e publicada nos locais de costume. 

 
____________________________________ 

FLAVIA FICHER DALTO 
Pregoeira 

 
______________________________ 

SIRLENA FERREIRA OLIVEIRA 02272348122 
Empresa Contrata 


