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ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA JULGAMENTO FINAL DO PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 21/2017, INSTAURADO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 19/2017, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK FIT. 

 

 

 

 

 

Preâmbulo: Às 9h:15min do dia 27 (vinte e sete) do mês de setembro do ano de 

2017 (dois mil e dezessete), na Secretaria desta Casa Legislativa, reuniu a pregoeira e sua 

equipe de apoio, nomeados que foram pelo Ato nº 22.241, 03 de novembro de 2016, para 

proceder ao julgamento final do licitatório em referência. Iniciando os trabalhos a pregoeira 

constatou que a licitante proponente Daniela Dayrell Fernandes de Souza Lima – MEI, 

apresentou na íntegra os documentos necessários à habilitação no certame, motivo pelo qual 

fica proclamado a sua inabilitação. Deliberação da Pregoeira: Cumprida todas as fase do 

certame licitatório, interna, externa, julgamento da proposta e habilitação, não havendo 

nenhuma irregularidade que venha macular o presente processo, a pregoeira declara como 

vencedora a licitante proponente DANIELA DAYRELL FERNANDES DE SOUZA LIMA – 

MEI, adjudicando-lhe o objeto ora licitado que será executado ao preço global de R$ 2.400,00 

(dois mil e quatrocentos reais), nas condições já narradas. Encerramento: Pela pregoeira foi 

determinado que o julgamento seja noticiado à licitante e aos interessados em geral através de 

publicação no Diário Oficial Eletrônico deste Poder . Esta sessão foi suspensa pelo prazo de 

15 (quinze) minutos, necessários à lavratura da presente ata. Retornando aos trabalhos esta ata 

foi lida, aprovada e por todos assinada, quando então, nada mais a tratar, a pregoeira 

agradeceu a presença e deu por encerrada esta sessão pública. 

 

 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES – Presidente 

 

 

 

MARIA ELISA ALVES DE OLIVEIRA – 1ª Secretária 

 

 

 

MARCELO HENRIQUE CARVALHO MOURA – 2º Secretário 

 

 


