Município de Nova Fátima – Estado do Paraná
CNPJ no 75.828.418/0001-90

Rua Dr.º Aloysio de Barros Tostes, 420 – centro
CEP 86310-000 – Nova Fátima (PR)
 (043) 3552 1122

Ata de Habilitação e Julgamento de propostas referentes ao Processo Licitatório modalidade Pregão
Presencial nº. 033/2018 de três de maio de 2018. Ao vigésimo segundo dia do mês de maio do ano de
dois mil e dezoito, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Fátima (PR), reuniram-se a
Pregoeira Oficial, Camila de Cássia Spitzer e os membros da Comissão de Apoio ao Pregão: Rosana
Tavares Sobottka e Aristeu Bortoti Junior, designados pela Portaria nº. 002/2018, com a finalidade específica
de realizarem o julgamento das propostas e habilitações a que se refere o Edital de Pregão
Presencial nº. 033/2018-PMNF, que tem como objeto a contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de serralheria para atender as necessidades do município .
Apresentaram os envelopes a empresa: Esmail Gomes 03030672921, com sede a Rua Jorge
Barbosa de Melo, 133, Centro, Nova Fátima/PR, Cep: 86.310-000, inscrita no Cnpj sob o nº
17.924.246/0001-52;. A empresa Esmail Gomes 03030672921 apresentou proposta escrita no valor de
R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais); Deu-se início então a fase de lances, houve alguns
lances. Ultrapassada esta fase, iniciou-se a abertura do envelope nº. 02, de conferência da
documentação. No momento dessa conferência, verificou-se que a empresa vencedora na fase de
lance também foi habilitada nesta segunda fase, por estar com a documentação conforme solicita o
edital. Portanto declaramos vencedora a empresa: Esmail Gomes 03030672921, no valor de R$
20.750,00 (vinte mil setecentos e cinquenta reais), por ser a empresa que estava de acordo com a
documentação descrita no edital e por apresentar proposta compatíve l com o mercado. Nada mais a
tratar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelo Pregoeiro, Comissão de Apoio do Mu nicípio de
Nova Fátima – PR e demais presentes.

Esmail Gomes 03030672921

Pregoeiro e Comissão de Apoio

