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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL 

LICITAÇÃO Nº: 15/2023 

 

 

 Ata de Recebimento e abertura dos envelopes 01 – contendo a proposta de 

preços e 02 – contendo a documentação referente ao pregão presencial. 

 

 Objetivo da Licitação: 

 Contratação de Profissional para Prestação de serviços para realização de 

assessoria pedagógica para equipe gestora das escolas e professores. 

 

 ÀS 09:00 horas do dia 31 de Janeiro de 2023, na sala da comissão permanente 

de licitações, reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, e o 

representante da empresa interessada em participar do certame. 

 

 Participantes do Pregão: 

Empresa: Talita Luana Bandurka - MEI 

CNPJ: 26.979.927/0001-09 

Representante Legal: TULIO JUNIOR DE OLIVEIRA 

CPF: 347.240.280-68    

 Realizado o credenciamento da empresa, procedeu-se a abertura do envelope 

01 – contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, analisaram 

a descrição do item ofertado pela empresa, decidindo pela classificação da 

proposta. O representante da empresa participante declarou que a proposta está 

plenamente de acordo com o Edital. 

 

 As seguinte propostas foram apresentadas: 

Item: 1 - 352,0000 H - Prestação de serviços para realização de assessoria 

pedagógica 

Talita Luana Bandurka - MEI... = R$ 125,0000  

 Sessão de Lances: 

Item: 1 - 352,0000 H - Prestação de serviços para realização de assessoria 

pedagógica 

Talita Luana Bandurka - MEI... = R$ 125,0000 Valor Final  

 Lances Complementares: 

 

 Procedeu-se a abertura do envelope 02 – contendo a documentação da licitante 

vencedora que foi analisada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. O Pregoeiro decidiu 

pela habilitação da empresa vencedora do certame. Não houve intenção de recurso. 

Será fornecida uma cópia da presente Ata à empresa que solicitar. 

 

  
Barão de Cotegipe, 31 de Janeiro de 2023. 

 

___________________________________ 

Renan Giacomeli  

Pregoeiro 

___________________________________ 

Carla Cristina Padilha Macahdo  

Suplente 

 

___________________________________ 

Docimar L. Capeletti  

Titular 

 

___________________________________ 

Talita Luana Bandurka - MEI 

TULIO JUNIOR DE OLIVEIRA 


