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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2021 
 Sessão Nº 002 

 

Processo:  499/2021  

Objeto:  

Aquisição eventual, futura e parcelada de gêneros alimentícios, de 
higiene/limpeza e utensílios de cozinha e de consumo, atendendo as 
necessidades Secretaria Municipal de Educação, conforme Termo de 
Referência – Anexo I, deste edital. 

Ata de Sessão Pública de nª 2, referente a renegociação do 2º colocado, pelo motivo 
de desistência da empresa: EDMAR FERREIRA DE ALENCAR LTDA, vencedora no 
item 20, conforme oficio de desistência, do processo licitatório modalidade Pregão 
Eletrônico de nª 013/2021. Aos dezesseis dias do mês de junho de 2021 as 
15h00min horas, na sala de licitações da Prefeitura de São Simão-GO, reuniram o 
Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, para a Classificação e Negociação do segundo 
colocado, conforme Ata da Sessão Pública de nª 01. Após a análise do mesmo, a 
Pregoeira constatou que a empresa LUCIANA RODRIGUES DA SILVA & CIA LTDA, 
classificada em segundo lugar para o item, foi devidamente intimada para 
negociação com a mesma, a pregoeira, não obteve sucesso com a negociação. A 
empresa Comercial Vila Bela LTDA classificada em terceiro lugar para o item foi 
devidamente intimada para negociação com a mesma, a pregoeira, não obteve 
sucesso com a negociação. A empresa TATIANE SANTOS COSTA 11084714639, 
classificada em quarto lugar para o Item foi, devidamente intimada para negociação 
com a mesma, a pregoeira, não obteve sucesso com a negociação, porém a 
empresa aceitou permanecer com o valor registrado na classificação final. A 
empresa já se encontra habilitada, neste caso a pregoeira adjudicou o item 20. Nada 
mais para o momento, após lida e achada, vai devidamente assinada pela pregoeira 
e equipe de apoio.  

 

 

 

PATRICIA DOS REIS GAMA LAMANNA 
Pregoeira Oficial 

 
 
 

GRACIELLE SOUZA PEREIRA 
Equipe de Apoio 

 
 
 

JANAÍNA ROSA DE SOUZA 

Equipe de Apoio 

 
 


