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Ata da primeira reunião do Pregão Presencial Nº 001/2020, cujo Pregoeiro (a) Equipe de apoio foram nomeados pela portaria 

nº 017 de 10 de fevereiro de 2020. 
 
Aos Nove dias do mês de março do ano 2020, às 14:00h na sala de reuniões, reuniu-se Pregoeiro(a): Vanilson Gomes de 
Oliveira e Equipe de Apoio composta por Ronaldo Carlos Teixeira de Souza, Dina Mar Pereira e Isaque de Souza Silva, cuja 
competência dos mesmos (Pregoeiro e Equipe de Apoio) para atuar nesse processo iniciou-se nesse momento, ou seja, na 
presente data para o recebimento dos credenciamentos e envelopes de propostas comerciais e habilitação, com a finalidade de 
dar início aos trabalhos do Pregão em epígrafe. 
 

DOS PROPONENTES: Compareceu à reunião, o representante devidamente credenciado, os Sr.:  
IZABELA JANAINA DE ARAUJO FERREIRA                                                      JK AUDITORES S/S LTDA - EPP 
 

DA ENTREGA DOS INVÓLUCROS: O representante acima mencionado fez a entrega do envelope contendedor da proposta 

comercial e documentos de habilitação. Fica registrado que a proponente participante do certame JK AUDITORES S/S LTDA - 

EPP declarou-se como sendo microempresa/empresa de pequeno porte. 
 

DAS PROPOSTAS: O Pregoeiro procedeu à abertura do envelope com a proposta comercial que foi rubricada e analisada. 

Fica registrado que o representante da proponente está ciente de que deverá obedecer todas as exigências do instrumento 

convocatório, bem como a legislação específica que rege as licitações. O valor anual proposto foi o seguinte: 
 
JK AUDITORES S/S LTDA - EPP  1 31.560,00 CLASSIFICADA 
      
Antes da habilitação, o Pregoeiro negociou com o representante da sociedade empresária JK AUDITORES S/S LTDA - EPP se 

o mesmo aceitaria ofertar novo valor. O referido representante ofertou o valor de R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos 

reais) para o referido objeto. Com isso, o Pregoeiro abriu o envelope com os documentos de habilitação. 

 
DA HABILITAÇÃO: Concluída a negociação, o Pregoeiro abriu o envelope com os documentos de habilitação da sociedade 

empresária JK AUDITORES S/S LTDA - EPP, que apresentou o melhor lance para o objeto licitado. Os documentos foram 

rubricados e analisados, sendo a proponente habilitada, quanto à habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e técnica, 

uma vez que atendeu às exigências do edital. A análise da qualificação econômico financeira foi feita pela contadora Sr. 

Anderson Rildo Gomes, que concluiu que a proponente também atendeu às exigências do edital. Assim, o Pregoeiro decidiu 

declarar vencedora do certame e adjudicar a sociedade empresária JK AUDITORES S/S LTDA - EPP com o valor anual de R$ 

31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), conforme registrado acima. Os documentos e as propostas foram rubricados 

pelo representante da proponente, que declarou não haver interesse em interpor recurso. Nada mais havendo a ser resolvido 

foram encerrados os trabalhos, sendo esta ata lavrada e que vai assinada por todos os presentes a fim de compor o processo 

administrativo nº 029/2020. 

 
 
 
 
PREGOEIRO(A)                                                                                         ...................................................................... 
 
 

                                              
EQUIPE DE APOIO                            ...................................................................... 
 
 
 
 
EQUIPE DE APOIO                            ...................................................................... 
 
 
 
 
EQUIPE DE APOIO                                                                                       ...................................................................... 
 

 

 
CONTADOR                                                                                          ...................................................................... 
*continuação da ata da primeira reunião do Pregão Presencial nº 001/2020 – Empav 
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LICITANTES/REPRESENTANTES: 
 
1. JK AUDITORES                                                                                            …................................................................ 
 
 
 

 


