ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/2016
Às 15:10 (quinze horas e dez minutos) horas do dia vinte e seis de julho de dois mil e
desesseis (26/07/2016), reuniram-se na sala de reuniões do COREN-PI, o Pregoeiro Oficial
deste Órgão e respectivos Membros da Equipe de Apoio, designados respectivamente pela
Decisão 10/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal no 10.520 de 17 de
julho de 2002 e pelo Decreto Federal nº 3.555 de 8 de agosto de 2000, a fim de receberem as
propostas comerciais e documentação, relativas ao Pregão Presencial 04-2016, Processo Nº
036-2016, que tem como objeto a contratação de serviços de cerimonial, fotografia e
filmagem e coquetel para o evento em comemoração ao dia dos Conselhos de
Enfermagem, conforme especificações constantes do anexo I (termo de referência) do
Edital. Dando início ao certame, a Comissão solicitou aos licitantes presentes que
entregassem o documento de credenciamento, juntamente com seu documento de
identificação. Apresentaram a documentação exigida, na fase de credenciamento, a seguinte
empresa:
NOME DA EMPRESA

CREDENCIADO

CASA DOS SALGADOS GOURMET

LUSTAVIA GUIMARÃES COSTA

RG n°
29020712005-2 MA

Ato contínuo, foram recolhidos os envelopes proposta e documentação. O envelope propostas
foi aberto, sendo a proposta rubricada pelo Pregoeiro. Em seguida, houve a divulgação do
preço apresentado e o Pregoeiro deu início à fase de negociação. Encerrada a etapa
competitiva, foi classificada em primeiro lugar a empresa: LOTE III: CASA DOS
SALGADOS GOUMERT, fica registrado o valor global de R$ 11.580,00 (onze mil,
quinhetos e oitenta reais); Os demais lotes foram declarados desertos. Foi concedido o prazo
de 01 (um) dia ao licitante vencedor para a entregar a proposta readequada. Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, este documento
de 01 (uma) lauda, será assinado pelo pregoeiro e sua equipe de apoio e licitante presente
neste ato. O Pregoeiro deu por encerrada a sessão às 15:50 (quinze e cinquenta) horas,
lavrando-se a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada
pelo Pregoeiro, sua equipe de apoio e licitantes presentes se assim o desejarem. Teresina (PI),
26 de julho de 2016.

Jonatan Augusto da Costa Britto
Pregoeiro
Equipe de Apoio:

Licitantes:
NOME DA EMPRESA
CASA DOS SALGADOS
GOURMET

CREDENCIADO

RG n°

CASA DOS SALGADOS
29020712005-2 MA
GOURMET

ASSINATURA

