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PREFEITURA MUNICIPAL PIRACANJUBA 
CPLC - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E CADASTRO 

 

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 055/2018 - Sessão Nº 001 

 
 

Processo  : 6453/2018 

Objeto  : 

PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
a contratação de empresa especializada para fornecimento de RECARGAS 
DE GÁS BUTANO GLP P-45 e P-13 (gás de cozinha), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município 

 

1 - Abertura da Sessão  

 
Às 08:00 horas do dia 17 de outubro de 2018, reuniram-se na sala os membros da 

Equipe de Apoio à Pregoeira, Jacqueline Silva Campos e Joaquim Bessa de Oliveria Neto, 
designados pelo Decreto nº 439/2017, com base na Leis nº 8.666/1993, de 21 de junho de 
1993, nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei Estadual 17.928 de 27 de dezembro de 2012, 
para realizar os procedimentos relativos ao processamento do Pregão Presencial Nº 55/2018, 
tipo menor preço por item.  

 

2 - Considerações  
 

A sessão foi aberta pela Equipe de Apoio da Pregoeira. 
Compareceram para a sessão a empresa Brotas Distribuidora Ltda, portadora do CNPJ 

nº 07.147.039/0001-85, por meio do seu representante legal Sr. Ailton Rosa dos Santos, 
portador do CPF nº 374.445.301-49. 

Os CNPJs das empresas participantes foram consultados junto ao Portal da 
Transparência – Controladoria Geral da União – Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS) e junto ao Portal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás, através do link “Impedidos de licitar ou contratar com o Poder Público”, onde 
apresentaram situação regular. Todos os envelopes foram protocolados pelos respectivos 
representantes, no Departamento de Protocolos da Prefeitura e entregues à Pregoeira por 
servidora daquele departamento. Em seguida todos os envelopes contendo os documentos de 
propostas e habilitação foram vistados pela Equipe de Apoio e pelos licitantes, os quais 
estavam devidamente lacrados.  

 

3 - Das Ocorrências na Sessão Pública  
 

Diante do fato que a Pregoeira não poder comparecer na sessão, pelo motivo de ter 
sido intimada para depoimento na Delegacia Estadual  de Repressão a Crimes contra a 
Administração Pública – DERCAP, na data da sessão, a Equipe de Apoio recolhe os 
credeciamentos e envelopes de Proposta e Habilitação dos licitantes presentes, e suspende a 
sessão, marcando nova sessão para o dia 18 de outubro de 2018, às 08:00 horas, para a analise 
de todos os documentos, ficando todos os licitantes já intimados para a mesma. 

Os documentos de credenciamentos e os envelopes de propostas e habilitação serão 
encaminhados a Secretaria de Finanças, os quais ficarão sob sua guarda. 

 

4 - Encerramento da Sessão  
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Nada mais havendo a tratar a Equipe de apoio encerrou a sessão, da qual, para constar, 
lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Equipe 
de Apoio e demais licitantes presentes.  
 

 

 

 

Jacqueline Silva Campos 
Equipe de Apoio 

 
 
 
 
 

Joaquim Bessa de Oliveira Neto 
Equipe de Apoio 

 
 
 
 
 

Brotas Distribuidora Ltda 
Representante Legal 

 
 
 
 
 

Arquivo em pdf salvo sem as devidas assinaturas da ata original que encontra-se arquivada no 
processo. 

 
 
 


