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Ata de Abertura da Sessão de Aceitação 

Concorrência 03/2016 

  

As quatorze horas e quinze minutos do dia sete de julho de dois mil e dezesseis foi aberta a sessão 

de aceitação da Concorrência 03/2016. Foram credenciados dois participantes e dado início a abertura dos 

envelopes de aceitação. Após a abertura dos envelopes de aceitação, os documentos foram rubricados pela 

Comissão Permanente de Licitações e por todos os participantes, foram divulgados os seguintes valores de 

proposta. A empresa BRUN E GAUTERIO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA – ME apresentou 

proposta com o valor R$ 12,90 (doze reais e noventa centavos), enquanto que a empresa MICHELE COSTA 

MACHADO – ME apresentou a proposta de R$ 22,49 (vinte e dois reais, quarenta e nove centavos). Tendo 

em vista os valores envolvidos e o especificado no Art. 48, II da Lei 8.666/93 a Comissão optou por suspen-

der a Sessão para verificar a exequibilidade da proposta. O licitante BRUN E GAUTERIO COMERCIO DE 

ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA – ME foi informado que no prazo de dois dias úteis será comunicado pela 

Comissão quanto aos documentos necessários para comprovação de exequibilidade, bem como do prazo 

destinado para tanto. O licitante MICHELE COSTA MACHADO – ME foi comunicado da decisão e será infor-

mado de todo o andamento do julgamento de preços, sendo chamado ao final da decisão da Comissão para 

manifestar sua intenção ou não de interposição de recursos, quando será encerrada a etapa de aceitação. 

Sendo assim, a sessão foi suspensa às quinze horas do mesmo dia para análise dos documentos pela Co-

missão.  
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