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PREGÃO PRESENCIAL N.2  013/2020 
OBJETO: Aquisição de fardamento. 

ATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2020 
	

% Pia" 
Ao décimo dia do mês de Março do ano de dois mil e vinte no prédio da Prefeitura Municipal de Curral Novo, reuniu-se às 
09:00 horas, o Pregoeiro Oficial deste Município e respectivos membros de apoio, em atendimento as disposições contidas na 
Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto n. 5450 de 31 de maio de 2005, para realizar os procedimentos relativos ao 
Pregão n. 013/2020. O Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimentos às disposições contidas no edital. Aguardou-se o 
comparecimento de interessados. Compareceu e realizou o credenciamento a empresa: JESIEL ARAUJO SILVA-ME (CttPJ: N° 
26.814.040/0001-60), que se fez presente através de seu procurador Sr. ANSELMO OLIVEIRA ROCHA (CPF n° 003.536.213-
82). Ato contínuo, foi analisada a proposta e declarada regular. O Pregoeiro tentou negociar os preços, mas não obteve êxito, 
sendo informado pelo licitante a impossibilidade, tendo em vista seus preços estarem no limite, cotando todos os Itens como 
Valor Total de R$ 119.065,00 (cento e dezenove mil e sessenta e cinco reais). Dando seguimento, abriu-se o envelope 
contendo os documentos de habilitação, verificou-se que a firma restou devidamente habilitada e vencedora. Franqueado ao 
licitante a oportunidade de requerer algo, sendo que na oportunidade não manifestou interesse. Nada mais havendo a tratar 
o Pregoeiro e sua equipe de apoio deram por encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata que depois de 
lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes. 
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