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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020 

Processo Administrativo Municipal n° 032/2020 

 

 

 
Às 13hs00 horas do dia 05/02/2020, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Santo 

Antonio do Pinhal, reuniram-se a pregoeira: Naiane Oliveira de Morais a respectiva equipe de 

apoio, designados pelo ato de nomeação (Portaria 5.541 de 02/01/2020), para realização da sessão 

pública de licitação, modalidade pregão presencial nº 009/2020, processo administrativo nº 

032/2020, que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE BANCOS E POSTES PARA AS RUAS MUNICIPAIS, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, E DEMAIS ANEXOS 

DO EDITAL. 

 

 

CREDENCIAMENTO 

Aberta a sessão, procedeu-se o exame dos documentos oferecidos pela interessada 

presente, visando à comprovação da existência de poderes para formulação de propostas e prática 

dos demais atos de atribuição da licitante, na seguinte conformidade:  
Empresa CNPJ/empresa Representante Doc. Representante 

CPF 
ME/EPP 

FERNANDO DE FREITAS 
ALVES 

10.559.634/0001-32 FERNANDO DE FREITAS 
ALVES 

042.108.316-62 SIM 

LUMINARIAS N.SRA. DA 
GUIA LTDA 

01.332.277/0001-84 GUILHERME ALVES 
LOPES 

934.234.706-15 SIM 

 

 

Passou-se, após o credenciamento, a fase de proposta comercial.  

 

Após o início da fase de lances constatou regularidade do lance e aceitabilidade do valor ofertado. 

Procedeu a análise dos documentos de habilitação da empresa vencedora no qual constatou a 

regularidade. Foi franqueada aos representantes da empresa a manifestação de interesse de 

interpor recurso no qual não houve interesse, podendo a Comissão dar seguimento no processo 

conforme dispõe edital. Foi elaborado Histórico do Pregão que vai assinada por todos e faz parte 

da presente ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente 

ata, que vai assinada por mim, que a secretariei, por todos os membros da comissão, bem como 

dos demais. 

 

Santo Antônio do Pinhal, 05 de fevereiro de 2020 

Assinam:  

 

Comissão: 

 

__________________________________                  __________________________________ 

     

 

___________________________________ 

Participante: 

Empresa Assinatura 

FERNANDO DE FREITAS ALVES  

LUMINARIAS N.SRA. DA GUIA LTDA  
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