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ATA DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 045/2018 – OBJETO: Contratação de 
empresa especializada na prestação dos serviços de produção 
geral de Eventos festivos, a fim de atender à demanda desta 
municipalidade conforme necessidade futura do Município de 
Amargosa, mediante sistema de registro de preços. 
 

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

Carla Souza Oliveira e membro da equipe de apoio, Gilmara Nascimento Ferreira, nomeadas pelo 

Decreto n° 074/2017, para realização do recebimento dos documentos de habilitação da licitante GL 

PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME interessada em participar do Pregão Presencial nº 016/2018, cujo 

objeto constitui a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de produção geral 

de Eventos festivos, a fim de atender à demanda desta municipalidade conforme necessidade futura 

do Município de Amargosa, mediante sistema de registro de preços. Foi registrado que sessão 

realizada no dia  22/05/2018 compareceu apenas a empresa GL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, 

que apresentou proposta de preços no valor de R$ 335.115,00, sendo que a mesma consta inferior 

ao valor médio orçado péla administração. A Pregoeira recebeu os o Balanço Patrimonial e o 

Atestado de Capacidade Técnica, originais por meio de um portador, e cópias para conferência e 

autenticação, foi constatada a empresa apresentou o balanço patrimonial registrado na JUCEB, 

conforme edital item: 24.2.3.1. e apresentou a qualificação técnica exigida no edital item 24.2.4. do 

edital.A pregoeira verificou o atendimento ao edital da empresa GL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-

ME, declarou a mesma habilitada e vencedora da licitação. 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que vai assinada pela Sra. Pregoeira, Equipe de 

Apoio e Licitante presente, submetendo-se o processo à Autoridade Competente.  
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