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Ata de prosseguimento do Pregão 06/2016 - Processo n° 238/2016 - Adjudicação.

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se, a partir

das 15hOOmin, o Pregoeiro e sua equipe de apoio abaixo identificada, para dar

prosseguimento às atividades pertinentes ao Pregão n° 06/2016, conforme previsto no

edital, que tem como objetivo a aquisição de hortifrutigranjeiros, sob a forma de registro

de preços. Na sessão inicial do pregão, realizada em dezesseis de março de dois mil e

dezesseis, os itens 06, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 27 e 29, obtiveram, após encerrada a

etapa de lances e negociação do melhor preço, valores acima do estimado pela

superintendência. Ato contínuo o presente processo foi encaminhado para o

Departamento de Assuntos Jurídicos para análise e parecer, o qual, após nova cotação

realizada pelo Departamento de Material e Património, constatou que os valores

apresentados nos referidos itens estão de acordo com o valor praticado no mercado,

exceto o item 06, devendo os demais ser adjudicados as empresas vencedoras, sendo

tal decisão ratificada pela autoridade hierarquicamente superior. Assim sendo, em

anuência ao parecer do Departamento de Assuntos Jurídicos e considerando que: a)

as empresas vencedoras encontram-se devidamente habilitadas quanto à

documentação exigida; b) as propostas vencedoras satisfazem as exigências do edital;

c) os preços ofertados estão compatíveis aos praticados em mercado, exceto quanto

ao item 06; d) não houve manifestação expressa por parte dos representantes das

licitantes de intenção de interpor recurso, adjudico os itens as licitantes vencedoras,

exceto item 06, conforme especificado na ata da sessão inicial. Nada mais havendo, foi

lavrada esta ata, ressaltando ainda que os membros da equipe de apoio, ao assinarem

esta ata, atestam sua participação e colaboração no certame.
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