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ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/13 
“CLASSIFICAÇÃO FINAL – PARCIAL” 

 
Às 13:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2013, na Sala de Licitações da 

Prefeitura do Município de Conchal, reuniram-se os Ilmos. Membros da 

Comissão de Licitação na Modalidade Pregão: Dr. Ademir Antonio de Azevedo 

(Pregoeiro), Sr. Alex Cordeiro (Equipe de Apoio), e, Sr. Josiel José Casarin 

(Equipe de Apoio), designados conforme Decreto nº 3.463, de 02 de janeiro 

de 2013, sob a presidência do primeiro declinado para apreciar, analisar e 

classificar o item “38” (suco natural adoçado vários sabores) do Pregão 

Presencial nº 02/13, do Processo nº 2013/01/000146, objetivando a 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 

(ESTOCÁVEIS). Tendo a Comissão de Licitação desta municipalidade dada o 

prazo para a apresentação de nova proposta para o mencionado item, e 

tendo a empresa convocada demonstrado interesse em fornecer o respectivo 

item (conforme proposta anexada aos autos) e tendo a sua amostra sido 

aprovada pela Setor responsável desta municipalidade (Relatório da Amostra 

também em anexo ao autos). Diante disso o Pregoeiro e sua Equipe de                  

Apoio decidiu por unanimidade de seus membros adjudicar o respectivo item 

objeto do mencionado Pregão parcialmente pelos motivos acima                      

citados, classificando a proposta da empresa NATIVAS INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE SUCOS E ALIMENTOS LTDA. – EPP com valor de R$ 0,69 

(sessenta e nove centavos) por sache, perfazendo um valor global de                       

R$ 517.500,00 (quinhentos e dezessete mil e quinhentos reais).                          

Isso feito o Pregoeiro solicitou que fosse encaminhado o processo na integra 
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ao Exmo. Prefeito Municipal para HOMOLOGAÇÃO do mencionado item. 

Nada mais havendo a tratar o Pregoeiro deu por encerrada a presente        

sessão e solicitou que eu, Josiel José Casarin _________________,                       

lavrasse  a  presente  ata,  que  vai   por    todos    os    presentes    assinada. 

 
 
 
 
 
 

ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 

ALEX CORDEIRO 
Equipe de Apoio 

 
 
 
 
 

JOSIEL JOSÉ CASARIN 
Equipe de Apoio 
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