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Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às 09h00min, na sala do Departamento de 

Licitação, reuniu-se 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 Municipal, para abertura e julgamento do envelope de documentos de 

habilitação da empresa ROBISON HUMBERTO FERNANDES – ME., segunda classificada para o lote único no 

valor de R$ 75.620,60 (setenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e sessenta centavos), referente ao PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 023/2019, cujo o objeto é 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. Diante da desclassificação da proposta da empresa WILSON MARINI 

NOGUEIRA – ME., por não apresentar amostras dos uniformes dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, como 

determinado no item 8.2.1 do Edital, foi publicada convocação da empresa ROBISON HUMBERTO 

FERNANDES – ME., classificada em segunda lugar para a sessão de abertura do envelope de habilitação. A 

empresa ROBISON HUMBERTO FERNANDES – ME não enviou representante para a sessão de habilitação. 

Em seguida, o Pregoeiro realizou à abertura do envelope de habilitação da empresa, sendo rubricados os 

documentos apresentados, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. Após, passou-se à fase de habilitação, 

passando para a averiguação da documentação apresentada pela licitante, sendo realizada a leitura, 

averiguação quanto à autenticidade das certidões apresentadas (via internet). A empresa ROBISON 

HUMBERTO FERNANDES – ME., foi considerada habilitada por estar de acordo com as exigências do edital 

e declarada vencedora do certame. O pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, solicitando que fosse 

publicada a presente ata no Jornal O Liberal da cidade de Araçatuba e avisada a empresa com base no 

artigo 8.2.1 do Edital que a mesma deverá apresentar em até 10 (dez) dias corridos, a contar do 

recebimento da notificação, amostras dos uniformes sendo: (amostra de 01 (uma) camiseta, amostra de 01 (um) 

short e amostra de 01 (um) short saia), sob pena de desclassificação de sua proposta. Nada mais tendo ocorrido 

a tratar a presente sessão foi encerrada, indo a presente ata assinada pelo Pregoeiro e a equipe de apoio. 
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