
PREFEITURA MUNICIPAL 

NOVA SANTA BÁRBARA 
                                                  ESTADO DO PARANÁ 
 

1 
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - ℡(0xx43) 3266-8100 C.N.P.J. 95.561.080/0001-60 

E-mail: licitacao@nsb.pr.gov.br      Nova Santa Bárbara – Paraná 

 

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2 

 
REF: EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 4/2016 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 

07/2016. 

Ata da sessão de recebimento e abertura dos envelopes nº 1 e 
nº 2, contendo as propostas de preços e a documentação, em 
atendimento ao edital de Pregão Presencial nº 4/2016 - 

(PMNSB) – Aquisição de bombons para a páscoa. 
 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e dezesseis (2016), às 10:00 
horas no prédio da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de 
Moraes, n° 222, Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessão pública, sob a presidência do 
Pregoeiro Sr. Fabio Henrique Gomes, RG n° 10.407.423-5 SSP/PR, e os membros da equipe de 
apoio, Sr. Emmanuel E. Nunes Morgado, RG n° 8.023.240-3 SSP/PR e a Srta. Maria José Rezende, 
RG nº 9.170.714-4 SSP/PR, designados pela Portaria n° 015/2015, para proceder o julgamento dos 
envelopes nº 1 e nº 2 entregue pelas proponentes interessadas na execução do objeto do Pregão 

Presencial nº 4/2016 – destinado ao registro de preço para eventual aquisição de bombons para a 
páscoa. Aberta a sessão, a pregoeira informou que protocolou os envelopes n° 1 e n° 2 a seguinte 
empresa: A G ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME, CNPJ n° 22.499.940/0001-00, 
representada pela Sra. Daniela Cristina Ferreira Rossato, RG n° 5.670.432-9 SSP/PR. Foi então 
solicitado pelo pregoeiro que os representantes das empresas presentes apresentassem os 
documentos para credenciamento exigidos no edital convocatório. Após o credenciamento, o 
pregoeiro iniciou a sessão com análise dos envelopes contendo as propostas de preços, onde foi 
dada oportunidade as empresas de apresentarem seus lances. Diante dos valores apresentados o 
Pregoeiro declarou como vencedora a empresa, A G ROSSATO – DISTRIBUIDORA – ME, 
CNPJ n° 22.499.940/0001-00, num valor unitário de R$ 8,79 (oito reais e setenta e nove centavos), 
totalizando um valor de R$ 10.477.68 (dez mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e 

oito centavos) credenciada, conforme edital, tendo em vista que a mesma apresentou lance 
compatível com o máximo estipulado no edital. Em seguida, procedeu-se à análise dos documentos 
da empresa vencedora do certame e observou-se que a mesma atenderam aos requisitos editalícios, 
sendo portanto declaradas habilitadas. Foi então concedido pelo Pregoeiro, o prazo de 10 (dez) 
minutos para a manifestação de possível interposição de recursos. Decorrido o prazo, sem 
manifestação de intenção de interpor recurso o Pregoeiro ADJUDICA às empresas os objetos 
licitados. O processo será encaminhado à Autoridade Superior para decidir sobre a sua 
Homologação. Nada mais a tratar, a sessão foi encerrada, eu, Maria Jose Rezende, lavrei a presente 
ata que lida, e achada conforme, vai assinada por mim, pelos membros da comissão de licitação e 
demais presentes. 

 

 

Fábio Henrique Gomes  

Pregoeiro 
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Emmanuel E. Nunes Morgado 

Equipe de apoio 
 
 

Maria José Rezende  

Equipe de apoio 

 

 
Daniela Cristina Ferreira Rossato  

Representante da empresa A G Rossato – Distribuidora – Me 
 
 


