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                                                                                                  “Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

 

ATA DE CONCLUSÃO DO JULGAMENTO 

DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/2016- COLIC/SCG/SEPLAG 

Ao décimo oitavo dia do mês de julho de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sala da Diretoria do Pregão, 

localizada no Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 5º Andar Ala Leste – Brasília-DF, reuniram-se a Pregoeira 

Núbiane Braga Lourenço, e a equipe de apoio designada pelo Decreto s/n.º, de 14/07/2016, publicado no DODF 

nº 135, de 15 de  julho de 2016, para proceder o julgamento do Pregão Eletrônico n.º 048/2016 – 

COLIC/SCG/SEPLAG, concernente ao processo n.º: 410.001.940/2016 - SEPLAG, cujo objeto é o Registro de 

Preços para serviços de preparo e fornecimento de refeições preparadas e acondicionadas em marmitas descartáveis, 

conforme especificações e condições estabelecidas  no termo de referência, constantes dos Anexos do Edital. 

Conforme Ata de Abertura e Julgamento do dia 18/7/2016, a reunião foi suspensa para que a empresa declarada 

vencedora apresentasse os originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, bem como a 

proposta de preços adequada ao valor negociado, conforme determinam os itens 5.5, 6.22, 7.1, todos do edital. 

Decorrido o referido prazo constatou-se que as empresas entregaram suas documentações e propostas em 

tempo hábil. Após análise da proposta, bem como dos originais/cópias autenticadas dos documentos de 

habilitação, constatou-se o cumprimento de todos os requisitos do Edital por parte da licitante acima citada, à 

qual adjudico o objeto desta licitação conforme tabela abaixo: 

ITEM QNT. UNID. ESPECIFICAÇÃO EMPRESA ESTIMADO 
MELHOR 

PREÇO 
VALOR TOTAL 

01 67200 serv 

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
DE REFEIÇÕES PREPARADAS, 
Descrição: Preparação e 
fornecimento de refeições em 
marmitas descartáveis (marmitex) 

HOT COZINHA 
INDUSTRIAL LTDA 
 (05.576.510/0001-25) 

R$ 12,00 R$ 6,70 R$ 450.240,00 

Registra-se que os preços classificados estão compatíveis com os estimados conforme pesquisas de preços 

constantes dos autos. Observa-se que o licitante, como conhecedor e aceitante das condições editalícias, fica 

obrigado a fornecer o material em conformidade com as condições e prazos definidos no Edital, o que deverá ser 

verificado pelo órgão requisitante. Nada mais havendo a tratar, dei por encerrados os trabalhos da reunião às 

09h30min do dia 20/7/2016, lavrando a presente Ata. 

 

Núbiane Braga Lourenço 

Pregoeira 

154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada 

Valor Estimado (+) 806.400,00 

Valor dos Itens Ajustados (+) 806.400,00 

Valor dos Itens Válidos 450.240,00 

Valor Total da Economia 356.160,00 

Percentual de Economia 44,17% 


