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ATA
Aos 19 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h00min, na Sala de
Licitações do Centro Administrativo Municipal, reuniu-se a Comissão de Licitações nomeada
pela Portaria nº. 077/2022 que designou Jefferson Meister Pires como presidente e demais
membros da comissão para procederem ao ato de abertura do envelope 02 Concessão
Onerosa de Uso do espaço físico reservado para funcionamento de comércio varejista
de cafeteria/bar/lanchonete/, integrante da área localizada na Praça General Freitas
neste Município de Sapucaia do Sul - RS. Estiveram presentes na sessão a empresa
MAIKELLLY LOURITA DA CONCEIÇÃO, CNPJ 46.332.386/0001-30 – representada pelo
Sra. Maikelly Lourita da Conceição, CPF: 995.532.950-53; Ki Pastel Padaria e confeitaria
LTDA, CNPJ: 39.586.386/0001-09 – representada pelo Sr. Eduardo da Silva Cordeiro, CPF:
020.384.880-29 ; empresa Cristiane da Silva Thomé Costa Mercado D&G – representada
pela Sra. Cristiane da Silva Thomé, CPF: 019.718.070-10, CNPJ: 17.948,937/0001-96, a
empresa Venancia Cecilia Vargas Pereira & Cia Ltda., CNPJ 07,596,353/0001- 45 –
representada pela Sra. Venancia Cecilia Vargas Pereira, CPF: 430.696.810-34. O Senhor
presidente iniciou a sessão dando um breve relato dos atos ocorridos até então no certame,
em seguida passou-se a abertura dos envelopes de proposta, primeiro envelope aberto da
empresa Venancia Cecilia Vargas Pereira & Cia Ltda, ofertando o valor da oferta
mensal a ser pago no valor de R$ 5.315,00 (cinco mil e trezentos e quinze reais),
envelope aberto da empresa MAIKELLLY LOURITA DA CONCEIÇÃO, o valor da oferta
mensal a ser pago no valor de R$ 5.100,00 (Cinco Mil e cem reais), envelope aberto da
empresa Ki Pastel Padaria e confeitaria LTDA, valor da oferta mensal a ser pago no
valor de R$ 4.375,90 (Quatro mil trezentos e setenta e cinco reais com noventa
centavos), envelope aberto da empresa Cristiane da Silva Thomé Costa Mercado D&G,
valor da oferta mensal a ser pago no valor de R$ 3.000 (Três mil reais), após análise
das propostas pela comissão de licitação e licitantes presentes, foi anunciado o resultado
preliminar do certame, onde a empresa Venância Cecilia Vargas Pereira & Cia Ltda, foi
classificada em primeiro lugar com a proposta no valor de R$ 5.315,00 (cinco mil e trezentos
e quinze reais), foi classificada em segundo lugar a empresa MAIKELLLY LOURITA DA
CONCEIÇÃO, com a proposta no valor de R$ 5.100,00 (Cinco Mil e cem reais), foi
classificada em terceiro lugar a empresa Ki Pastel Padaria e confeitaria LTDA, com a
proposta no valor de R$ 4.375,90 (Quatro mil trezentos e setenta e cinco reais com
noventa centavos), foi classificada em quarto lugar a empresa Cristiane da Silva Thomé
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Costa Mercado D&G, com a proposta no valor de R$ 3.000 (Três mil reais). Abre-se o
prazo recursal de 5 dias úteis conforme artigo 109 da Lei 8.666/93, após a representante da
empresa MAIKELLLY LOURITA DA CONCEIÇÃO, declarar a intenção de interpor
RECURSO ADMINISTRATIVO, após comunicar a existência de um pedido de Impugnação
de edital, protocolado no dia 03/06/2022 com o número 13650/2022. O representante da
empresa Ki Pastel Padaria e confeitaria LTDA, retirou-se antes do encerramento da sessão.
Nada mais a registrar em Ata o Sr. Presidente encerrou a sessão às 17h40min. E para
constar eu _______________ Simone de Almeida, Mat. 7188, digitei a presente ata que
depois de lida e aprovada será assinada por mim, pelo Sr. Presidente, demais membros da
comissão, licitantes presentes e servidores Municipais Presentes.

________________________
Jefferson Meister Pires
Presidente CPL

___________________________________
Fernanda de Freitas Magalhães Rodrigues
Membro CPL

____________________________
Alaudelon de Araujo Luiz
Membro CPL

________________________________
MAIKELLLY LOURITA DA CONCEIÇÃO

_____________________________________
KI PASTEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA
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__________________________________________________
CRISTIANE DA SILVA THOMÉ COSTA MERCADO D&G

_____________________________________________
VENANCIA CECILIA VARGAS PEREIRA & CIA LTDA.

