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Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 09h00min, na sala do Departamento de 

Licitação, reuniu-se a o PREGOEIRO, Sr. SERGIO DOMINGOS DA SILVA e a equipe de apoio sendo o Sr. 

RENATO APARECIDO GONÇALVES e a Sra. ADRIANA DA SILVA BACCHIEGA, designada nos autos pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, para classificação dos itens, que foram solicitadas amostras do segundo 

colocado, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019, cujo o objeto visa o Registro de preços para 

eventuais e futuras aquisição de uniformes para serem doados aos alunos das Escolas de Ensino Infantil 

e Fundamental deste município, por um período de 12 meses. A empresa ROBISON HUMBERTO 

FERNANDES ME., segunda colocada e vencedora dos itens apresentou amostra no dia 08/08/2019 através de 

sedex enviado contendo as amostras, reuniram-se a o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, os representantes do 

Departamento de Educação e Cultura, Sra. ANA PAULA MALAQUIAS PIRES e a Sra. ADRIANA DA SILVA 

BACCHIEGA, para avaliação e aceitação dos itens. Após a analise dos produtos e aceitação dos mesmos pelos 

representantes do Departamento de Educação e Cultura, e por estarem de acordo com as especificações do 

edital, o Sr. Pregoeiro decidiu aceitar e considerar vencedora dos itens a empresa ROBISON HUMBERTO 

FERNANDES ME.  Nada mais tendo ocorrido, o Pregoeiro adjudicou os itens classificados a respetiva empresa, 

posteriormente em momento oportuno, será encaminhado o presente auto para autoridade superior para devida 

homologação. Nada mais tendo ocorrido a tratar a presente sessão foi encerrada, indo a presente ata assinada 

pelo Pregoeiro e a equipe de apoio e representantes do Departamento de Educação e Cultura. 
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