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Ata de prosseguimento do Pregão 15/2016 - Processo n° 357/2016.

Aos trinta dias do mês de maio 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° 15/2016, conforme previsto no

edital, que tem como objetivo o registro de preço para aquisição de embalagens e

descartáveis. Na sessão inicial do pregão, realizada em nove de maio de dois mil e

dezesseis, os itens 02, 05, 06, 12, 13 e 14, obtiveram, após encerrada a etapa de

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

superintendência, razão pela qual não foi adjudicado. Ato contínuo o presente processo

foi encaminhado para o Departamento de Assuntos Jurídicos para análise e parecer, o

qual, após nova cotação realizada pela autarquia, constatou que os valores

apresentados nos referidos itens estão manifestamente superiores ao praticado no

mercado, decidindo pela a realização de novo procedimento licitatório para aquisição

dos mesmos, sendo tal decisão ratificada pela autoridade hierarquicamente superior.

Assim sendo, em anuência ao parecer do Departamento de Assuntos Jurídicos,

mantenha-se a decisão tomada na sessão inicial, qual seja adjudicação dos itens a

licitante vencedora, exceto os itens 02, 05, 06, 12, 13 e 14, os quais deverão ser objeto

de novo procedimento iicitatório. 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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