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PROCESSO 14/2021                                                          

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2021 – SMASH 

 
 

ATA Nº 01/2021 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL 
 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro de 2021, às 09:00 horas, reuniram-se a 

Pregoeira e a Equipe de Apoio, para conduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 

197/2021, que tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para o 

fornecimento de pães (pão de cachorro quente, pão fatiado e pão de hambúrguer 

pequeno), de forma parcelada, com entregas diárias para consumo dos usuários do 

CENTRO POP ¿ Diretoria de Proteção Social Especial de Média Complexidade e 

acolhidos nos equipamentos que compõem a Diretoria de Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade (SAICAS I e II, ACOLHIMENTO POP e ACOLHIMENTO 

TEMPORÁRIO) da SMASH, realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço 

eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. Aberta a sessão, certificou-se que, de acordo com os 

registros capturados, credenciou-se para participar do presente Processo Licitatório, a 

empresa CAMILLA SABINO PRESTES constante da “Lista de Licitantes Credenciados”, 

anexa. Apresentou proposta, que, pela análise, certificou-se que atende as exigências 

editalícias, sendo-a considerada classificada. Prosseguindo, realizou-se a consulta ao 

“Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS”, não se tendo verificado nenhum 

registro negativo da empresa. No horário agendado, deu-se início a etapa competitiva. 

Encerrada a etapa de lances, em conformidade com o subitem 8.9 foi aberta a fase negociação 

e, concluída esta fase, revelou-se a classificação:  

 Item 1 - FRACASSADO  

 Item 2 – FRACASSADO 

 Item 3 – FRACASSADO 

Os valores cotados foram mantidos acima dos valores estimados, resultando na 

desclassificação do único participante.  Às 10:36 horas foi aberto o prazo para intenção de 

recursos, sendo que não houve manifestação neste sentido, razão pela qual, fica o certame 

considerado FRACASSADO. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, 

lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada. 

 

 

 

 

Gisele Furtado Dornelles 

Pregoeira 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Paula Castro Flores 

Equipe de Apoio 

http://www.licitacoescaixa.gov.br/

