
 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA 
End: Praça da Bandeira, s/nº, centro  Tel: (75) 3634.3977 - Amargosa – Bahia , CEP:45.300-000. 

 

 

P
ág

in
a1

 

ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
- 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 doze 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, nomeadas pelo Decreto n° 074/201 

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 038/2017, cujo objeto constitui 

a contratação de empresa para prestação de serviço de Hospedagem para atender às necessidades e 

demandas das secretarias do Município de Amargosa.  Foi registrado que o edital foi publicado na íntegra no 

Diário Oficial do Município de Amargosa no dia 24/11/2017 (edição 1984), e que não houve registro de 

impugnação ao instrumento convocatório A Pregoeira deu inicio ao certame solicitando as empresas presentes 

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: 

 

ORD. EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE/CPF 

01 A. V. CERQUEIRA DE AMARGOSA ME 02.097.542/0001-50 ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS/024.311.915-16 

02 POUSADA KATIARA LTDA ME 01.534.455/0001.50 MARCELO SOUZA MATOS/964.700.625-04 

03 ROSELY BRITO DE OLIVEIRA ME 14.503.305/0001-20 ROSELY BRITO DE OLIVEIRA/007.419.725-81 

 

Após análise e assinatura dos documentos de credenciamento, a Pregoeira, após ter passado os documentos 

referentes ao credenciamento para conferência e assinatura pelos presentes, indagou das licitantes presentes 

seus questionamentos com relação à documentação dos demais licitantes no ato da rubrica e conferência. Não 

havendo mais nenhum questionamento, ficaram assim cadastradas as empresas em relação ao certame:  

 

ORD. EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO 

01 A. V. CERQUEIRA DE AMARGOSA ME 02.097.542/0001-50 CREDENCIADA/ COM DIREITO A DAR LANCES 

02 POUSADA KATIARA LTDA ME 01.534.455/0001.50 CREDENCIADA/COM DIREITO A DAR LANCES 

03 ROSELY BRITO DE OLIVEIRA ME 14.503.305/0001-20 CREDENCIADA/COM DIREITO A DAR LANCES 

 

Em ato contínuo foi aberto os envelopes de Propostas para conferência e registro dos valores ofertados pelas 

licitantes e passado aos presentes para assinatura. Assim foram registrados os seguintes preços: 

 

EMPRESA PROPOSTAS 

POUSADA KATIARA LTDA ME R$ 97.561,50 

ROSELY BRITO DE OLIVEIRA ME R$ 97.562,50 

A. V. CERQUEIRA DE AMARGOSA ME R$ 118.950,00 

 
Encerrada a etapa de lances, conforme registrado em mapa de preços (anexo a presente ata) foi identificada a 

proposta de menor valor, a saber, R$ 90.190,00, apresentada pela ROSELY BRITO DE OLIVEIRA ME, CNPJ 

nº14.503.305/0001-20, e em como segunda colocada a POUSADA KATIARA LTDA ME, CNPJ nº 

01.534.455/0001.50, com o valor de R$ 90,200,00. Assim passou-se a abertura do envelope de habilitação da 
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primeira colocada. A pregoeira identificou que a documentação da empresa ROSELY BRITO DE OLIVEIRA ME, 

apresentou os seguintes documentos em cópia simples: Certidão da JUCEB; Certidão Simplificada Digital; 

Atestado de Capacidade Técnica; Alvará de Funcionamento; Alvará Sanitário, e bem como não foram 

apresentados originais para conferência; quanto ao Atestado de Capacidade Técnica: foi registrado que este, 

não atende ao item 24.2.3, alínea a), quanto às características, quantidades e prazos, e apresentação de nota 

fiscal correspondente ao Atestado apresentado. Posto os pontos a empresa foi declarada inabilitada, passando 

a abertura da Habilitação da segunda colocada, a saber, POUSADA KATIARA LTDA ME, sendo identificados, os 

seguintes pontos: Atestado de Capacidade Técnica, Alvará de Funcionamento e o Sanitário, todos em cópia 

simples, bem como não foram apresentados originais para conferência, sendo declarada inabilitada a segunda 

colocada. Em ato contínuo, foi indagada de terceira licitante presente, a empresa A. V. CERQUEIRA DE 

AMARGOSA ME, CNPJ nº 02.097.542/0001-50, cuja proposta apresentada foi de R$ R$ 118.950,00, acerca do 

interesse em negociar o preço quanto ao valor estimado para o pregão, mas a mesma declarou não ter 

interesse em reduzir o valor apresentado na proposta, desse modo, sendo desclassificada. A pregoeira e a 

comissão, decidiu para abertura do prazo para que as duas licitantes, primeiro e segundo lugar, 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. Não havendo nada mais a registrado, foi lavrada ata do certame e 

dado por encerrado os trabalhos. Amargosa, 12 de dezembro de 2017, às 11h:40min. 

 
  
 
GILMARA NASCIMENTO FERREIRA 
PREGOEIRA  
 
 

CARLA SOUZA OLIVEIRA 
EQUIPE DE APOIO  
 
 
ROSELY BRITO DE OLIVEIRA 
ROSELY BRITO DE OLIVEIRA ME 
 
 
ELIANA OLIVEIRA DOS SANTOS 

A.V. CERQUEIRA DE AMARGOSA ME 
 
 
MARCELO SOUZA MATOS 
POUSADA KATIARA LTDA ME 


