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ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2018 

 

 

ASSUNTOS TRATADOS 

S Aos 27 de abril de 2018, às 10:00h, a Pregoeira da Câmara Municipal de Anapu, Sr.ª Priscila Monteiro e 

Monteiro - nomeada pela Portaria nº.130/2017-CMA de 04 de dezembro de 2017 e os respectivos 

membros da Equipe de Apoio, Sr.ª Maeve Juliana Moraes Sousa, Srt.ª Erika Jordana Moraes Sousa e o 

Sr.  Valtude Pires de Amorim, reuniram-se no Sala de Reuniões do referido órgão para efetuar a abertura 

e julgamento das propostas, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de 

serviços de portaria, conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo I do edital do 

Pregão Presencial 01/2018. A Pregoeira iniciou a sessão fazendo um breve esclarecimento acerca da 

sistemática do procedimento e solicitou ao representante da única proponente que se identificasse, 

munido de carteira de identidade e/ou procuração para credenciamento. Compareceu à presente sessão a 

empresa abaixo relacionada.  

CNPJ RAZÃO SOCIAL REPRESENTANTE 

26.807.950/0001-16 GOMES OLIVEIRA LOCACOES 
E SERVICOS  

OTON GLEISON GOMES DE OLIVEIRA  

Após o credenciamento foi aberto o envelope nº. 01 contendo a proposta comercial da licitante no 

valor de R$ 64.800,00. A licitante não aceitou diminuir o valor da oferta, embora tentativas de 

negociação por parte desta pregoeira. Concluída essa etapa foi aberto o envelope nº. 02 contendo a 

documentação de habilitação da licitante, identificando-se que a mesma apresentou a documentação 

exigida no item 8.1.3, “a”, sem o carimbo da Junta Comercial competente, ainda que o documento 

não tinha sido protocolado na entidade. Deste modo, uma vez que se tratam de serviços essenciais 

para o órgão e repetição do certame, essa pregoeira utilizando-se da inteligência do art. 48 §3º da Lei 

8.666/93, fixará o prazo de 8 dias úteis para apresentação da documentação com o carimbo da Junta 

Comercial no balanço da empresa, cujo término se dará no dia 10/05/2018. Nada mais havendo a 

tratar encerra-se a presente sessão agendando seu retorno para o dia 21/05/2018 às 10:00h para 

darmos continuidade ao certame.  

NOME FUNÇÃO ASSINATURA 

Priscila Monteiro e Monteiro PREGOEIRA  

Maeve Juliana Moraes Sousa APOIO  

Erika Jordana Moraes Sousa APOIO  

Valtude Pires de Amorim APOIO  

Oton Gleison Gomes de Oliveira LICITANTE  
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