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ATA DE SESSÃO PROCESSO 075/2021 0 PREGÃO 037/2021 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 10 (dez) horas, na sala de 

reuniões de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE, presentes o Pregoeiro EDSON 

DONIZETE e o representante da empresa licitantes credenciada, na Modalidade de Licitação PREGÃO 

PRESENCIAL número 0374/2021. Objeto: Contratação de empresa de apoio administrativo especializada na área 

de gestão pública municipal e administrativa para auxílio do Setor de Licitações do Município. 

 

NOME DA EMPRESA CNPJ REPRESENTANTE 

CRISTIANE DE PAULA MENDONCA 26.799.755/0001-91 
Cristiane Paula Mendonça 

CPF:040.527.566-81 

 

A finalidade especial trata-se do julgamento das propostas apresentadas à Modalidade de Licitação 

PREGÃO PRESENCIAL número 037/2021. Objeto: Contratação de empresa de apoio administrativo 

especializada na área de gestão pública municipal e administrativa para auxílio do Setor de Licitações do 

Município. Aberta a sessão, foram  passados para assinatura de todos os docunentos do credenciamento, os 

envelopes de habilitação e o envelope de propostas, constatando assim a inviolabilidade dos mesmos. Dando 

início aos trabalhos o pregoeiro conferiu a proposta estando a mesma em acordo com o edital. Prosseguindo com 

os trabalhos o pregoeiro iniciou a fase de lances, após conferida e assinada a proposta. Em anexo mapa de 

rodadas com a classificaçao da empresa. Após classificação da empresa, foram conferidos os documentos de 

habilitação constatando-se que a empresa apresentou todos os documentos de acordo com o exigido no edital, 

estando a mesma habilitada”.   

  

NOME DA EMPRESA CNPJ SITUAÇÃO 

CRISTIANE DE PAULA MENDONCA 26.799.755/0001-891 HABILITADA 

 

Seguem-se os trâmites para posterior adjudicação e homologação. Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro 

encerrou a sessão, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes 

e pelos representantes credenciados das empresas licitantes. 

 

EDSON DONIZETE 

Pregoeiro 

 

NOME DA EMPRESA REPRESENTANTE ASSINATURA 

CRISTIANE DE PAULA MENDONCA 
Cristiane Paula Mendonça 

CPF:040.527.566-81 
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