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Aos 05 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, na Prefeitura Municipal de Bom Jardim, 

às nove horas e trinta minutos, reuniu-se o Pregoeiro: Marcos Andrade de Assis – Mat. 41/6778 - 

SMMA, Beathriz Nunes Chapin Barroso – Mat. 41/6856 - SMPE, Adely Aguiar Emmerick - Mat. 

12/2476 – SME e Elaine Aparecida Santos de Almeida – Mat. 10/3981 - SMPG, bem como a 

presença do funcionário do setor requisitante, Sr João Vinicius Pinto Pereira, Assessor de 

Segurança do Trabalho, para realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, atendendo ao 

solicitado no processo nº 5842/19 da Secretaria de Planejamento e Gestão Municipal, que trata da: 

“Contratação de empresa para prestar serviços de confecção de camisas, bonés e calças 

personalizadas, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Obra e Infraestrutura e 

Secretaria Municipal de Agricultura, conforme TAC nº 021 2017, celebrado entre o Município e o 

Ministério Público do Trabalho.”. O Edital de Convocação foi devidamente publicado na Edição nº 

860 de 21/09/2020 do Jornal O Popular, pág 14, bem como no site do Jornal O Popular 

(www.opopularnoticias.com.br), no quadro de avisos e disponibilizado no portal 

(www.bomjardim.rj.gov.br). A empresa MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 

LTDA – EPP representada por Izabel Cistina de Aquino Ferreira deixou os envelopes contendo a 

Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação para participar do certame. A empresa 

apresentou documentação de enquadramento em Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

conforme exigido no Item 6.3 do Edital. Ato contínuo o Pregoeiro e sua equipe de apoio 

procederam à abertura do envelope de “PROPOSTA” e ao registro do preço apresentado pela 

respectiva licitante, sendo este o constante no “histórico” em anexo a presente Ata. A equipe 

verificou que o preço estava compatível ao estimado no comércio local. Em seguida, considerando 

o critério de menor preço global, o Pregoeiro e sua equipe de apoio divulgaram o resultado: 

Empresa MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP ofertou o menor 



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

 
 

preço para executar o serviço, conforme mapa de apuração em anexo, sendo o valor total de R$ 

16.160,00 (dezesseis mil, cento e sessenta reais). Ato contínuo, o Pregoeiro e sua equipe de apoio 

procederam a verificação de regularidade da documentação da empresa. Verificou que a mesma 

apresentou todos os documentos exigidos no Edital, declarando-a HABILITADA e em seguida 

VENCEDORA do certame. Ato contínuo foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado 

no histórico. Não houve recurso nem impugnação e nada mais havendo a declarar foi encerrada a 

sessão, exatamente às 09h50min, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro Oficial, Equipe de 

Apoio, representante do setor requisitante e após a Procuradoria Jurídica para análise e parecer.  

 

 


