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ATA DE REALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2018 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 
 

Às 09h00min (horário local) do dia vinte e nove de maio do ano de dois mil dezoito, na sede 

administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, na sala da Comissão Permanente de 

licitação reuniram-se o Pregoeiro, Valdeon Alves Chaves, e a equipe de apoio (Janaina 

Sampaio da Cruz e Soraia da Silva Lima), designados pela portaria nº. 010/2017-GAB, de 02 

de janeiro de 2017, para a condução dos procedimentos administrativos relativos ao 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 056/2018, PREGÃO PRESENCIAL DO TIPO MENOR PREÇO 

POR ITEM Nº 045/2018, destinado a Contratação de Empresa para Aquisição de refeições 

tipo marmitex, self service (quilo), rodízio e executivo para atender as necessidades das 

secretarias desta prefeitura, conforme edital e seus anexos. O aviso de licitação foi publicado 

no Diário Oficial da União, seção 3, nº 89, pagina 212, FAMEP – Diário Oficial dos Municípios 

do Estado do Pará, nº 1980 e no Diário do Pará B-12 ambos na data de 10 de Maio de 2018, o 

competente aviso foi publicado ainda no quadro de avisos desta Prefeitura, OAB, Ministério 

Público Federal do Pará, Ministério Público do Estado do Pará, TCM, Site do Município, 

Câmara Municipal de Redenção ambos em 17 de Maio de 2018, sendo disponível no site: 

www.redencao.pa.gov.br. Dando início a sessão, o pregoeiro e a equipe de apoio, deram boas 

vindas a todos os presentes.  Aberta a sessão Pública o Pregoeiro e equipe de apoio constatou 

que compareceu ao certame a empresa: LANCHONETE & CHURRASCARIA SABOR 

SAÚDE LTDA-ME sendo a única interessada. Logo em seguida deu-se início ao recebimento 

do credenciamento do representante da empresa presente. Foi conferido, vistado e rubricado 

pela equipe de apoio e pela empresa, em conformidade com as exigências do Edital. Assim, o 

pregoeiro declarou credenciada a seguinte empresa: 

SOCIEDADE EMPRESÁRIA / CREDENCIADA REPRESENTANTE 
LANCHONETE & CHURRASCARIA SABOR 
SAÚDE LTDA-ME 

CNPJ: 10.658.135/0001-00 Roseni Alves da Neiva 
CPF: 573.041.651-20  

Ato contínuo passou ao recebimento dos envelopes -“PROPOSTA” e “DOCUMENTAÇÃO”. 

O Pregoeiro esclarece que será aberto inicialmente o envelope contendo a Proposta de Preço, 

cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelo 

participante presente e esclareceu ainda que o procedimento será realizado levando-se em 

consideração o menor preço por Item. Informa ao representante da empresa e os demais 

http://www.redencao.pa.gov.br/
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presentes que haverá o lançamento de preços no sistema pela equipe de apoio para 

classificação da proposta. Ressalva que devido às alterações de preços do mercado poderá 

assim sofrer alterações nos preços, assim sendo reajustados. Dando continuidade, após a 

etapa de negociação, a equipe de apoio foi autorizada a abertura do envelope de habilitação 

da empresa vencedora, estando HABILITADA, sendo ela: LANCHONETE & 

CHURRASCARIA SABOR SAÚDE LTDA-ME, com valor previsto estimado de R$ 

184.490,00 (Cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa reais).  Nada mais havendo a 

ser tratado, o Pregoeiro, declarou encerrada a presente reunião às 10h30min do dia 29 de 

maio de 2018, e para constar, lavrei apresente Ata, que lida e aprovada será assinada pelos 

presentes. Eu, _________________ (Adriana Barbosa Santos), Secretário desta reunião, que a 

subscrevi. 

 
 
 
 
 
 

VALDEON ALVES CHAVES 
Pregoeiro  

Port. N° 010/2017 - GAB 
 

 
 
Membros da Equipe de apoio: 
 
 
 
 

                                     Soraia da Silva Lima                                Janaina Sampaio da Cruz 
                             Membro                                                               Membro 
 
 
 
 
 
 

Empresa:            
 
 
 
 
 
 

LANCHONETE & CHURRASCARIA SABOR SAÚDE LTDA-ME 
CNPJ 10.658.135/0001-00 

 
 
 
 
 
 


		2018-06-21T09:43:00-0300
	VALDEON ALVES CHAVES:97625280268




