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ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE 
PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 049/2018 – OBJETO: a aquisição de 
bandeirolas, a fim de atender às necessidades das secretarias 
municipais conforme demanda, mediante Sistema de Registro 
de Preços. 
 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se a Pregoeira Gilmara 

Nascimento Ferreira e os membros da equipe de apoio, Carla Souza Oliveira e Luís Henrique Andrade 

Paula, nomeados pelo Decreto n° 074/2017, para realização do recebimento e abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação das licitantes 

interessadas em participar do Pregão Presencial nº 017/2018/SRP, cujo objeto constitui a aquisição 

de bandeirolas, a fim de atender às necessidades das secretarias municipais conforme demanda, 

mediante Sistema de Registro de Preços. Foi registrado que o edital foi publicado na íntegra no Diário 

Oficial do Município de Amargosa no dia 18/05/2018 (edição 2360) e que não houve registro de 

impugnação ao instrumento convocatório. A Pregoeira deu inicio ao certame solicitando aos 

licitantes que entregassem os documentos para o credenciamento, bem como os envelopes de 

proposta e habilitação de participação no Pregão. Registrou-se a presença das Empresas: 
 

EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE/CPF 

D.N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. 14.780.254/0001-84 RAIMUNDO NONATO PASSOS DE SOUZA/455.928.535-72 

JULIVAL CALDAS OLIVEIRA DOS SANTOS 11.936.984/0001-33 EDNEIA SALES COSTA/059.806.765-54 

BULHÕES SANTOS PAPELARIA LTDA 09.510.940/0001-03  ANTÔNIO CARLOS SAMPAIO DOS SANTOS/057.449.225-98 

 
Após análise e assinatura dos documentos de credenciamento, foi aberto para que os licitantes 

presentes pudessem fazer seus apontamentos com relação aos documentos do credenciamento. Não 

havendo nenhum pronunciamento com relação à documentação de credenciamento a pregoeira deu 

prosseguimento ao certame, declarando credenciados todos os presentes e passando à abertura dos 

envelopes de propostas para análise e conferência, e possíveis apresentação de questionamentos.  

 
LOTE ÚNICO 

EMPRESA PROPOSTA SITUAÇÃO 

BULHÕES SANTOS PAPELARIA LTDA R$ 15.900,00 DESCLASSIFICADA 

JULIVAL CALDAS OLIVEIRA DOS SANTOS R$ 16.000,00 ACEITA /CLASSIFICADA 

D.N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. R$ 20.000,00 ACEITA/CLASSIFICADA 

 

Após abertura e análise pelos presentes, a pregoeira e comissão passou a análise da proposta e 

constatou que Empresa BULHÕES SANTOS PAPELARIA LTDA, não apresentou juntamente com a 

proposta, a amostras, descumprindo o Item 16.1 do Edital que diz: “Os licitantes deverão 

apresentar amostras, sob pena de desclassificação”, em função disso foram para a disputa as 

duas licitantes que tiveram suas propostas classificadas.  Passando a disputa do Lote 01. Finalizada 

a disputa, ficou em 1ª a empresa D.N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, no valor R$ 

14.000,00 e em 2º lugar a empresa JULIVAL CALDAS OLIVEIRA DOS SANTOS, com o valor de R$ 

14.400,00. Em ato contínuo passou à abertura do envelope de habilitação da primeira colocada para 

análise e possíveis apresentações de questionamentos. Após isso foi indagado dos presentes se havia 

algum questionamento com relação à documentação analisada, não havendo nenhum 
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questionamento a ser feito, foi declarada habilitada a empresa D.N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E 

PAPELARIA LTDA, uma vez que as amostras serão encaminhadas à Secretaria solicitante do objeto 

para análise e posterior apresentação de relatório, aprovando ou não o material apresentado.  A 

representante da empresa JULIVAL CALDAS OLIVEIRA DOS SANTOS, Sra  EDNEIA SALES COSTA pediu 

que fosse registrado em ata a solicitação da cópia do relatório para acompanhamento do processo. 

Finalizada a sessão, e não havendo nada mais a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela 

Sra. Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes presentes. A Sra. Pregoeira declarou encerrados os 

trabalhos, agradecendo a presença de todos. Amargosa, 30 de maio de 2018, às 10h30min. 

 
  

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA 
PREGOEIRA 

 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

LUÍS HENRIQUE ANDRADE PAULA 
EQUIPE DE APOIO 

 
 

D.N. AUTOMAÇÃO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. 
CNPJ: 14.780.254/0001-84/ RAIMUNDO NONATO PASSOS DE SOUZA 

 
 

JULIVAL CALDAS OLIVEIRA DOS SANTOS 
CNPJ: 11.936.984/0001-33/ EDNEIA SALES COSTA 

 
 

BULHÕES SANTOS PAPELARIA LTDA 
CNPJ: 09.510.940/0001-03/ ANTÔNIO CARLOS SAMPAIO DOS SANTOS 

 


