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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2021. 
 
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às nove horas, na sala da 
Secretaria Municipal de Administração do Centro Administrativo Municipal de Nova Palma, o 
PREGOEIRO e a EQUIPE DE APOIO do Município, designados pela portaria n° 7.184, de 16 de 
julho de 2021, reuniram-se com o objetivo de abrir e processar o Pregão Presencial nº 24/2021, 
referente ao processo licitatório n° 264/2021, cujo objeto é confecção e instalação de móveis 
em MDF na unidade básica de saúde da sede do município. Apresentaram-se para o 
credenciamento neste certame, as seguintes empresas: 

RAZÃO SOCIAL CNPJ 

RM TOMAZI & CIA LTDA 02.986.622/0001-66 

JOSEMAR GILBERTO DOS SANTOS 19.146.485/0001-54 

Iniciou-se então, a conferência dos documentos solicitados para o credenciamento, 
constatando-se que os documentos das empresas participantes estavam de acordo com as 
exigências do edital. Os documentos referentes ao credenciamento foram rubricados pelos 
representantes das empresas presentes, pregoeiro e equipe de apoio. O pregoeiro solicitou 
então, a entrega dos envelopes de proposta de preço das empresas credenciadas, ato em que 
os mesmos foram abertos e conferidos, constatando-se que a empresa JOSEMAR GILBERTO 
DOS SANTOS apresentou a proposta de preços sem os valores unitários e totais, ficando, a 
mesma desclassificada deste certame. A proposta apresentada pela empresa RM TOMAZI & CIA 
LTDA estava de acordo com o edital.0 Os documentos referentes a proposta de preços foram 
rubricados pelos representantes das empresas presentes, pregoeiro e equipe de apoio. Dando 
seguimento à presente sessão, O pregoeiro deu início as rodadas de lances individuais, a fim de 
obter o menor preço possível para cada item, conforme segue na tabela abaixo. 

ITEM RM TOMAZI & CIA LTDA  

1 2.325,00  

 2.325,00  

2 13.700,00  

 13.700,00  

Encerrada a etapa de lances, configurada conforme mostra a tabela de lances acima, iniciou-se 
então, a conferência dos documentos de habilitação das empresas vencedoras. Constatou-se 
que os documentos das empresas participantes estavam de acordo com as exigências do edital. 
Os documentos referentes a habilitação foram rubricados pelos representantes das empresas 
presentes, pregoeiro e equipe de apoio. Não havendo interesse de qualquer empresa 
participante em apresentar qualquer recurso administrativo, o pregoeiro encerrou a sessão 
pública do pregão, autorizando a remessa do mesmo ao Sr. Prefeito Municipal para análise e 



2 
 

posterior homologação. Nada mais a constar em ata, assinam a mesma, o pregoeiro, a equipe 
de apoio e os representantes das empresas participantes. 

 
 
 
 
___________________  __________________  _____________________ 
Marcio Stella Rosso   Flavio F. T. Maciel   Darlan Junior Barbieri 
Pregoeiro    Equipe de Apoio   Equipe de Apoio 
CPF: 654.975.200-06  CPF: 707.529.230-72  CPF: 015.588.770-02 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
RM TOMAZI & CIA LTDA 
Participante Presente 


