
ATA DE REALIZAÇÃO PREGÃO  

PRESENCIAL Nº. 18/2018   
 Aos 25 dias do mês de Maio de 2018, às 08:30, reuniram-se o Pregoeiro e os 

membros da Equipe de Apoio, nomeados através da(s) Portaria(s) 139 de 

16/03/2018, com a finalidade de julgar as propostas da Licitação 18/2018, na 

modalidade de PREGÃO de critério de avaliação global, de que trata o Edital nº.  

18/2018, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS PEDAGÓGICOS, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE 

REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). Compareceram e se 

credenciaram as seguintes empresas e respectivos representantes conforme segue:  

 

 

FORNECED

OR 

CLASSI

F. 

CPF/CNPJ REPRESENTA

NTE 

DOCUMEN

TO 

PROTOCO

LO 

LARRI LUI 

3600921002

0 

ME/EP

P 

30168190000

111 

LARRI LUI 360092100

20    

- 

   

Após devidamente credenciado, o licitante entregou os envelopes contendo a 

proposta e a documentação. Foi dado início aos trabalhos com a rubrica dos 

envelopes pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e representante da empresa presente. A 

seguir foram aberto o envelope contendo a proposta financeira, com a devida 

análise da mesma pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sendo rubricados todos os 

documentos apresentados. Foi elaborado um Mapa Comparativo Inicial com o valor 

inicial apresentado, conforme mapa em anexo. De imediato o Pregoeiro passou a 

coletar lances da empresa visando obter melhor proposta para o item. O licitante não 

teve interresse em ofertar lance, mantendo sua proposta inicial, conforme demonstra 

o Mapa Comparativo de lances em anexo. Declarou ainda a empresa, não possuir 

condições de diminuir ainda mais seu preço. O PREGOEIRO, face a essa 



manifestação e também por entender que o valor apresentado é vantajoso para o 

Município, equiparando-se com o valor estimado da referida contratação, declara 

vencedor no item, a respectiva empresa: 

 

SEQUÊNCI

A 

QUANTIDAD

E 

DESCRIÇÃO FORNECEDO

R 

VALOR 

UNITÁRI

O 

VALOR 

TOTAL 

1 12 - M    PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS 

PEDAGÓGICO

S, PARA 

ATENDIMENT

O NO CENTRO 

DE 

REFERÊNCIA 

DE 

ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

(CRAS) - 

Contratação de 

empresa para 

prestação de 

serviços 

pedagógicos 

por meio de no 

mínimo 01 (um) 

profissional 

especializado 

na área de 

pedagogia, para 

execução dos 

LARRI LUI 

36009210020 

1000,000 12.000,0

0 



serviços 

pedagógicos, 

bem como, 

atividades 

socioeducativas 

de ensino de 

arte e cultura, 

entre outros. 

garantindo 

assim, o 

convívio social 

e o 

fortalecimento 

dos vínculos, no 

centro de 

referência da 

assistência 

social (cras), 

compreendendo

: 

 

- atendimento 

em grupos por 

faixa etária 

(crianças, 

adolescentes e 

idosos); 

- 

acompanhamen

to das 

atividades, 



programas e 

benefícios 

executados no 

cras; 

- execução do 

serviço de 

convivência e 

fortalecimento 

de vínculos – 

scfv; 

- executar 

atividades afins; 

- carga horária 

de 06 (seis) 

horas 

semanais. 

      

Encerrada a sessão de lances, passou-se à verificação dos documentos 

exigidos para a habilitação. Após a abertura e conferência do envelope e do seu 

conteúdo, pelo PREGOEIRO, pela EQUIPE DE APOIO e pelo licitante presente, 

constata-se que os documentos da empresa estão de acordo com o exigido no 

Edital, razão pela qual é determinada a remessa do processo ao Sr. Prefeito 

Municipal, com a sugestão de que a licitação seja homologada e o seu objeto seja 

adjudicado em favor da respectiva empresa. Fica registrado que aberto o prazo de 

recurso, o representante da empresa, abriu mão da apresentação de qualquer 

recurso. Assinam a presente ata o PREGOEIRO, os integrantes da EQUIPE DE 

APOIO e o representante da empresa acima referida. 

__________________________ 

FABIANE RAQUEL MATTJE 
PREGOEIRO   
 



EQUIPE DE APOIO: 

____________________________ 
CARLA B GRIEBELER STEILMANN 
 

____________________________ 
ELIANE ANDREIA KRUMMEL 
 

 

REPRESENTANTE: 

 

 

_____________________________________ 
LARRI LUI 36009210020: LARRI LUI 

 

 

 
 
 


