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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº2/2022 
REALIZADO EM 17 de fevereiro de 2022.. 
Às quinze horas do dia dezessete do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara 

Municipal de Imbituba, localizada na Rua Ernani Cotrin, n°555, em Imbituba/SC, reuniu-se o Pregoeiro e 

a equipe de apoio. Sendo que o objeto da presente licitação consiste na contratação de empresa do ramo 

especializado para aquisição de  materiais de copa e cozinha, higienização e alimentos para este Poder 

Legislativo. Neste sentido, em ato contínuo, após o devido credenciamento e identificação das empresas 

proponentes, o Pregoeiro declarou como credenciada a única empresa abaixo:  
EMPRESA PROPONENTE REPRESENTANTE CREDENCIADO 

SIGPLAST EMBALAGENS EIRELLI ISMAEL ELIAS DOS SANTOS 

A referida empresa protocolou os 3(três) envelopes (Credenciamento, Habilitação e Proposta 

Comercial)antes do início da Sessão Pública, entretanto, sem deixar representante presencialmente para 

ofertas lances. Assim, as 15:00hs deu-se inicio a Sessão Pública, com a abertura do envelope de 

credenciamento e em ato contínuo, a Proposta Comercial. Na análise da Proposta Comercial, verificou-

se omissão na cotação de vários itens, em especial, dos gêneros alimentícios. Dessa forma, a 

proposta comercial foi desclassificada por ser omissa e não cotar várias produtos do Anexo I e II do 

edital, com base no item 6.19, b . Ou seja, o Pregão Presencial é do tipo lote único de menor preço 

global, e não por item. Dessa forma foi desclassificada a proposta comercial. Em ato continuo o 

Pregoeiro abriu prazo de 8(oito) dias úteis para reapresentação da proposta comercial, com a 

correção da tabela, com a apresentação de todos os itens cotados. Transcorridos o prazo, volte os 

autos conclusos para decisão. Por fim, o Pregoeiro determinou que fossem colhidas as assinaturas da ata 

por todos os integrantes e participantes presentes. Nada mais havendo por tratar, o Pregoeiro declarou 

encerrada a Sessão às 15:31 hs e eu, Pregoeiro, lavrei o presente ata que segue assinada por mim e por 

todos os integrantes da Equipe de Apoio de pregão. 
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