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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2017 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº085/2017 – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
HOSPEDAGEM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMARGOSA, MEDIANTE SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO EDITAL. 
 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira 

Gilmara Nascimento Ferreira, o membro da equipe de apoio, Carla Souza Oliveira, e Luiz Henrique Andrade 

Paula, nomeados pelo Decreto n° 074/201 para realização do recebimento e análise da documentação, 

conforme decisão do certame do Pregão Presencial nº 038/2017/SRP, em consonância com o art. 48 da Lei 

8.666/93, parágrafo único. “Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de 

nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada, no caso 

de convite, a redução deste prazo para três dias úteis”. Assim foi comunicado aos presentes que estes 

deverão comparecer ao Setor de Licitações para apresentação da documentação constante em ata no dia 

21/12/2017, às 9h. Foi registrado que a Licitante ROSELY BRITO DE OLIVEIRA ME, CNPJ 14.503.305/0001-20, 

não compareceu ao certame, mas encaminhou a documentação em envelope lacrado por intermédio de 

portador. Foi registrada ainda a presença da licitante POUSADA KATIARA LTDA ME, CNPJ 01.534.455/0001.50, 

para entrega e conferência da assinatura da documentação da 1ª colocada. A pregoeira deu inicio a sessão com 

a abertura do envelope da primeira colocada, a saber, ROSELY BRITO DE OLIVEIRA ME, CNPJ 14.503.305/0001-

20, e recebendo também a documentação da 2ª colocada, POUSADA KATIARA LTDA ME. Após análise, foi 

passada documentação para conferência do licitante presente. Foi conferida ainda a documentação da licitante 

POUSADA KATIARA LTDA ME, e identificado que a licitante trouxe apenas os originais da documentação 

solicitada no certame anterior, sendo que a mesma deveria trazer cópias juntamente com os originais para 

conferência antes do certame e atestado com o carimbo, a empresa apresentou ainda Atestado de Capacidade 

Técnica, conforme registro em ata do certame anterior. A Pregoeira indagou ainda, se o licitante presente, 

desejava deixar com a documentação os Alvarás, Sanitário e de Funcionamento para que fosse acrescido à 

documentação. O Sr. Marcelo informou que não teria interesse, e assim procedeu-se ao registro em Ata. A 

pregoeira declarou assim a 1ª colocada habilitada e então foi encerrada a sessão. Assim, foi lavrada ata do 

certame e dado por encerrado os trabalhos. Amargosa, 21 de dezembro de 2017, às 09h:40min. 
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