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 ATA DE REUNIÃO 
PREGÃO Nº 022/2016 (PRESENCIAL) – COSEL/EDUCAÇÃO 

PROCESSO Nº 00837.11.07.611.2016 
 
Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, na sala da Comissão da COSEL/EDUCAÇÃO, situada na 
Avenida Francisco Drummond, s/nº, Centro Administrativo Camaçari, Bahia, reuniram-se os integrantes da COSEL/EDUCAÇÃO, designada pelo Decreto 
Municipal n° 6630/2017, para conclusão dos trabalhos referente ao PREGÃO N° 022/2016, na forma Presencial cujo objeto é o Registro de preço para 
aquisição de Gêneros alimentícios (bebida láctea) destinados à alimentação escolar nas Creches e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, para 
futuras contratações de acordo a conveniência e necessidade da Administração Pública Municipal. 
 
Dando seguimento à sessão, a Pregoeira informa que a licitante PDR TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP apresentou nova ficha 
técnica com a descrição da marca “naturito”, a referida ficha técnica foi submetida a analise dos nutricionistas da Gerencia de Alimentação Escolar que 
aprovou o documento. Diante do exposto, a Pregoeira classifica a proposta de preços da licitante PDR TRANSPORTE E COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELLI – EPP para o Lote 03, com valor unitário de R$ 5,38 (cinco reais e trinta e oito centavos), por atender a todas as exigências do Edital estando, 
portanto declarada vencedora para este lote. Assim sendo, a Pregoeira adjudicou o objeto pelo preço unitário arrematado. 
 
Esta Ata será disponibilizada no Portal de Compras de Camaçari (www.compras.camacari.ba.gov.br), nesta data, na mesma página onde se deu o aviso - 
campo <ANEXOS>. 
 
Dessa forma, a Pregoeira encerrou os trabalhos e lavrou a presente Ata, que vai assinada pelos presentes. 
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