
ATA DE JULGAMENTO – Pregão Presencial PP 27 2014 
Classificação das Propostas 

 
  
Aos VINTE E SEIS dias do mês de SETEMBRO do ano de DOIS MIL E QUATORZE, na cidade de 
Selbach, RS, em dependências da sala de reuniões do Gabinete do Prefeito, localizada na Prefeitura, 
reuniram-se, a partir das 13:45 horas, empresa licitante abaixo assinada, o pregoeiro e equipe de 
apoio, incumbidos do procedimento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 27/2014, a 
fim de realizarem o julgamento e classificação das propostas apresentadas no referido certame. 
Levando em consideração os dados constantes em cada proposta e tendo concluído que todas elas 
apresentaram condições positivas de classificação, visto que os preços ofertados situaram-se dentre 
aqueles vigentes no mercado para idênticas condições de fornecimento, segundo a pesquisa 
informativa que realizou, constante no processo, o pregoeiro e equipe de apoio decidiram pelo 
resultado classificatório constante no quadro abaixo: 

 
Menor Preço – fator de julgamento 

ITEM EMPRESA VALOR EM R$ 
01 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 175,00 
02 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 175,00 
03 LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 175,00 
 
 Considerando as cotações de cada concorrente constantes no quadro comparativo 
acima e levando em conta o critério de julgamento adotado, chegou-se ao seguinte resultado 
classificatório:  
EMPRESA: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 

Itens 01,02, 03 
 
 O pregoeiro e equipe de apoio, tendo por base o resultado classificatório 
apresentado, decidiu por adjudicar o objeto do certame ao licitante classificado em primeiro lugar, 
determinando o registro dos preços classificados no Sistema de Registro de Preços do Município e a 
sua publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos interessados. Não haverá 
prazo de recurso, eis que as empresas desistiram expressamente de apresentá-lo. Envie-se o 
processo à autoridade superior, para homologação, na forma da lei. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada.     
 
Data da publicação no site e no mural da Prefeitura: 26.09.2014 
Validade da Ata de Registro de Preços: 28.09.2014     

 
 

Jorge Rogelson da Silva 
  Pregoeiro 

Equipe de Apoio: 
 

Tiago dos Santos 
 

 
Presenças: 
 
 
- Carlos Cesar Hansen -    - Volnei Schneider - 
Membro do Controle Interno                          Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861 
 
 
EMPRESA: LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA 

Representante Legal: ______ LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA (presente) 

 
 


