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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO 
 PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 009/2021  

 

Objeto: Fornecimento de Pão Francês, para atender a demanda  da Secretaria Municipal de Obras, 

Serviços e Infraestrutura – SEMOSI e suas subdivisões, bem como as Creches da Rede Municipal de 

Ensino, tanto na Zona Rural quanto Urbana da Secretaria Municipal de Educação – SEME durante o 

exercício de 2021, em conformidade com a solicitação contida nos processos nº 4222/2020 de 

09/12/2020, 

 

Aos 20 (vinte) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um às 08:30 horas, reuniram-se a Senhora 

Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria Nº. 21.277/2021 de 31/03/2021, para os 

procedimentos inerentes à Sessão do Pregão em epígrafe, conforme o Edital respectivo e seus Anexos. A 

Pregoeira deu início à Sessão esclarecendo ao presente à sistemática desta modalidade e seus aspectos 

legais. Foram recebidos os envelopes de Proposta e Habilitação do referido Pregão acima citados 

devidamente protocolados, e após, passou-se ao credenciamento do representante presente, da seguinte 

empresa: 

EMPRESAS REPRESENTANTE/IDENTIFICAÇÃO 
PADARIA ANTUNES & SILVESTRE LTDA KARLOS ANTUNES FERREIRA 

SILVESTRE 
RR-COMERCIAL PANIFICADORA LTDA ROSINEY PIGNATON MOREIRA 

 

Registra-se que a empresa deixou de apresenta a Certidão Simplificada da Junta comercial, bem como o 

estatuto social, deixando assim de ser credenciada nesta sessão pública. Os efeitos deste ato são a 

impossibilidade de manifestação verbal durante a sessão, sem, contudo, comprometer sua participação 

no presente certame. Passando a seguir ao exame dos documentos oferecido pela interessada presente 

visando à comprovação de existência de poderes para formulação de propostas e prática para os demais 

atos pertinentes ao certame. Em seguida, foram abertos os envelopes, devidamente rubricados pelo 

representante presente, Pregoeiro e Equipe, contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e 

rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e representante credenciado. Após o respectivo exame, 

tiveram seus valores anunciados em voz alta a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas 

escritas: 

 

EMPRESAS VALOR  
DA PROPOSTA ESCRITA E ETAPA DE 

LANCES – R$ 
PADARIA ANTUNES & SILVESTRE LTDA R$ 16,90 - DECLINADO 
RR-COMERCIAL PANIFICADORA LTDA R$ 15,90 – R$ 14,20 
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VENCEDOR DO LOTE, A EMPRESA RR-COMERCIAL PANIFICADORA LTDA, NO VALOR TOTAL DE R$ 
39.760,00 (Trinta e nove mil e setecentos e sessenta reais). 
 

Procedeu-se então à abertura do envelope, devidamente rubricado por todos os participantes, Pregoeira e 

Equipe de apoio, contendo a documentação de habilitação e, após análise dos documentos de habilitação 

da licitante vencedora, constatou-se que o que foi exigido no Edital foi atendido, com a ressalva de que o 

Alvará Sanitário apresentado pela empresa primeiro colocado se encontra vencido. Assim, como a mesma 

é detentora dos benefícios da Lei Complementar nº 123/06, art. 43, §1º, concede-se o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para regularização do referido documento, sob pena de inabilitação e posterior apresentação da 

do Alvará a esta equipe de licitação. Após o transcorrer do prazo acima mencionado, com a apresentação 

da documentação, o referido item será adjudicado em favor da empresa melhor classificada. Nada mais 

havendo a ser tratado a Senhora Pregoeira deu a sessão por encerrada, agradecendo a presença de todos 

e em particular à Equipe de Apoio. 

 

 
 
 

Jeanny Scaquetti de Carli 
Pregoeira 

 
 
 

Luzia Campos dos Santos                                                                                 Lucimar Antonio da Silva 
Equipe de Apoio                                                                                                Equipe de Apoio 
 
 
 

Adonias Ramos 
Equipe de Apoio 

 
 
 
PARTICIPANTE: 
 
 
 

PADARIA ANTUNES & SILVESTRE LTDA  
KARLOS ANTUNES FERREIRA SILVESTRE 
 
 
 
RR-COMERCIAL PANIFICADORA LTDA  
ROSINEY PIGNATON MOREIRA 

 


