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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/14 
PROCESSO CPL Nº 2459/13 

LICITAÇÃO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO. 

 

ATA DE AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS E REABERTURA DA SESSÃO  

As nove horas do dia dezessete de fevereiro de dois mil e quatorze, reuniram-se a 
Pregoeira, Lucimara Miranda Brasil Agustinelli, e sua Equipe de Apoio, Cláudia 
Ap. Ferreira e Demétrio Florentino da Silva, para a avaliação da amostra de café 
torrado e moído apresentada pela proponente Leandro Martins Vieira- Me. 
Iniciados os trabalhos, a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, juntamente com as 
colaboradoras da copa da URBES, as quais realizaram o feitio do café, dividindo-
os  em 7 (sete) garrafas térmicas, as quais foram posteriormente distribuídas de 
forma aleatória pelos Setores da Urbes-Unidade Campolim, sem distinção das 
demais garrafas térmicas que continham o produto da marca usualmente 
consumida na Urbes. Dessa forma, entendeu-se que seria possível a avaliação 
sem que a mesma fosse tendenciosa, já que os colabores não foram informados 
de tal avaliação. A sessão foi suspensa e reaberta às 16h00min do mesmo dia, 
para que a Pregoeira e sua Equipe de Apoio, concluíssem a avaliação. Após 
questionar os colaboradores sobre a qualidade do café que haviam degustado, 
todos foram unânimes e manifestaram que o café detém qualidade similar a 
marca já utilizada pela Urbes e com base nessa informação a amostra foi 
aprovada pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio, porém se no decorrer do 
contrato ocorrer oscilação de sabor/qualidade/rendimento a URBES, através do 
gestor de contrato, poderá solicitar à empresa Leandro Martins Vieira- Me 
readequação da marca ora oferecida por outra a ser analisada oportunamente. 
Considerando que a empresa Leandro Martins Vieira- Me. foi a única empresa 
proponente e até já apresentou a proposta reformulada após a negociação feita 
em ata de abertura e, portanto, não possui interesse em possível recurso, a 
Pregoeira e a Equipe de Apoio reabriram a presente sessão para adjudicar o 
objeto da presente licitação à empresa Leandro Martins Vieira- Me. Sem mais 
para o momento. 

Sorocaba, 17 de fevereiro de 2014. 
 
 
 

Pregoeira e Equipe de Apoio 
 
 

 
 

                                                                              


