
 

 

ATA DA SESSÃO 
 

 
Processo: 20/2019 
Pregão nº: 09/2019 
 
 
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AIIMENTÍCIOS PEREVÍVEIS, PELO PERÍODO DE 12 

MESES, CONFORME ESPEVIFICAÇÕES CONSTANTE NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, ANEXO I. 

 
 

PREÂMBULO 
 
No dia 23 de abril de 2019, às 10h30min, reuniram-se na MUNICIPIO DE NOVAIS, na sala de 
licitações, sito a Rua Antônio Blasques Romero, 350, Centro, a Pregoeira, Senhorita Karina 
Ruiz Dourado, e a Equipe de Apoio, Senhores Michele Braga dos Santos Nascimento e Taise 
Rizzi Guelfi, designados pela Portaria nº 02 de janeiro de 2019, para assinatura de Contrato, 
referente a item n° 03, do Pregão presencial n° 09/2019, tendo em vista que a empresa 
LETÍCIA FAGUNDES GIL TROJILLO 39656379837, CNPJ n° 26.690.102/0001-70, vencedora 
do item 03, do Pregão em tela, apresentou na primeira sessão, dentro do envelope de 
habilitação, Certidão Conjunta Negativa de Débito, relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União com prazo de validade vencido. Ocorre que por tratar-se de ME, lhe foi 
concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme alínea g¹), inciso II, do item 9.1 do edital 
de convocação, para a regularização do documento. Transcorrido o prazo legal, a empresa 
não apresentou a documentação, decaindo seu direito de contratação com a Prefeitura 
Municipal de Novais. Assim, convocou-se a empresa MARCELO KARWOSKI BARRIONUEVO 
– ME, CNPJ n° 19.556.599/0001-72, segunda classificada para o item, para a assinatura do 
Contrato, bem como, as demais empresas classificadas para o item, para que havendo 
desistência da segunda colocada, possa as classificadas de forma subseqüente e consecutiva 
assinar o contrato.----------------------------- Ato contínuo, reaberta a sessão, compareceu 
apenas a segunda empresa classificada para o item, MARCELO KARWOSKI BARRIONUEVO 
– EEP, CNPJ n° 19.556.599/0001-72, através de seu sócio proprietário, senhor Marcelo 
Karwoski Barrionuevo, CPF n°268.483.498-95, o qual restou classificado para o item n° 03, 
com o valor de R$ 19,80 (dezenove reais e oitenta reais)----------------- 
Negociada a redução do preço da menor oferta, o licitante ofertou o valor de R$19,75 
(dezenove reais e setenta e cinco centavos), tendo o Pregoeiro considerado que o preço 
obtido é ACEITÁVEL por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, conforme 
apurado no processo de licitação.--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
Tendo sido aberto o 2º Envelope – Documentos de Habilitação e declarada habilitada a 
Licitante na sessão passada, a Pregoeira adjudicou o item 03 do objeto deste Pregão a 
empresa classificada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja Ata vai 
assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e representantes dos licitantes 
relacionados.---------------------------------------------- 
 
 
 
 
ASSINAM: 

 



 

 

 
LICITANTES 
 
 

PREGOEIRO/EQUIPE DE APOIO 
 
 

________________________________________________ 
MARCELO KARWOSKI BARIIONUEVO 
MARCELO KARWOSKI BARIIONUEVO -ME 
CNPJ/CPF: 19.556.599/0001-72 
 
 

________________________________________________ 
KARINA RUIZ DOURADO 
Pregoeiro(a) 
 
 

 ________________________________________________ 
MICHELE BRAGA DOS SANTOS NASCIMENTO 
 
 
 
 
________________________________________________ 
TAISE RIZZI GUELFi 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


