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ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO 

 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2020 - PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 005/2020 

 
 
 

As 09:00 horas do dia 16 de janeiro de 2020, na dependência da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 

Pinhal, reuniu-se a Comissão de Licitação designada por Portaria do Senhor Prefeito Municipal, composta 

pelos seguintes membros: Naiane Oliveira de Morais a respectiva equipe de apoio, designados pelo ato de 

nomeação (Portaria 5.541 de 16/01/2020) para proceder a abertura da licitação modalidade Pregão nº 

005/2020, para REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE REFEIÇÃO, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO 

EDITAL. A Sessão Pública foi aberta com o credenciamento da empresa participante e compareceu na 

presente licitação a seguinte empresa:  

 

 

Fornecedor CNPJ nº 
ME/
EPP 

Representante CPF nº 

RESTAURANTE VOO LIVRE LTDA 04.177.269/0001-07 SIM JOSE ALVES PEREIRA NETO 279.886.168-38 

 

Realizada o credenciamento da empresa participante, a mesma apresentou a declaração de 

enquadramento como Microempresa e apresentou Declaração de enquadramento conforme estabelecido 

no Edital, podendo utilizar dos benefícios da referida lei. Encerrada a fase de credenciamento procedeu-se 

a análise abertura do envelope contendo a proposta de preços, tendo sido a mesma rubricada por todos os 

membros da comissão e representante do participante. A empresa participante foi classificada. Após o início 

da fase de lances e negociação da melhor proposta do fornecedor, procedeu a análise dos documentos de 

habilitação da empresa vencedora. De acordo com os critérios de julgamento estabelecido no Edital de 

licitação, foi considerada vencedora pela comissão, a empresa RESTAURANTE VOO LIVRE LTDA que 

apresentou a melhor proposta, conforme mapa anexo. 

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, 16 de Janeiro de 2020. 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio 
 
 

______________________________________ 
Naiane Oliveira de Morais 

 
 
 

_____________________________________ 
Jessica Marilia Alvarenga da Silva 
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