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[ATA DO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 020/2018/PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018] 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 020/2.018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil dezoito, às 09hs00min, 

reúne-se o Pregoeiro com sua equipe, para abertura e julgamento das propostas do 

Processo de Licitação em epigrafe, que tem por objetivo a contratação de serviços 

técnicos de apoio administrativo em gestão pública administrativa, as 

especificações contidas no termo de referência e conforme condições e exigências 

estabelecidas neste Edital. 

O extrato resumido do Edital Convocatório encontra-se publicado na 

Imprensa Oficial do Município e no Hall da Prefeitura Municipal, tudo conforme 

consta nos autos. 

O Edital Convocatório foi solicitado por diversos licitantes. 

Presente na sessão pública o Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal 

de Santo Antônio do Aventureiro para acompanhar os trabalhos. 

Às 09hs00min comparece na sede da Prefeitura Municipal de Santo 

Antônio do Aventureiro o seguinte licitante: JERONIMO ANTONIO DE ALMEIDA, 

brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 103.495, portador do CPF sob o nº 

788.875.856-87, com escritório funcional na Rua Barão do Monte Alto, nº 125, Sala 104, 

Bairro Centro, na cidade de Muriaé, Estado de Minas Gerais, para protocolizar os 

envoltórios do Processo de Licitação. 

Às 09hs05min o Pregoeiro entrega os envoltórios para as devidas 

averiguações e assinaturas. 

Às 09hs06min inicia a fase de credenciamento. 

O Senhor Pregoeiro informa aos presentes que não consta nos autos 

recursos de impugnações do Edital Convocatório. 

Às 09hs10min o Pregoeiro decide pelo credenciamento do licitante: 

JERONIMO ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 

103.495, portador do CPF sob o nº 788.875.856-87, com escritório funcional na Rua 

Barão do Monte Alto, nº 125, Sala 104, Bairro Centro, na cidade de Muriaé, Estado de 

Minas Gerais, tendo em vista o atendimento no disposto no edital convocatório. 

Às 09hs12min o Pregoeiro faz abertura do envelope de proposta e decide 

pela aceitabilidade, tudo em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 

264/2006 c/c com o Artigo 11, Inciso XVI do Anexo I do Decreto Federal 3.555/2000 e nos 

termos da Lei Federal 8.666/93 c/c 10.520/2002, por apresentar na proposta e após os 

lances verbais preço compatível com o valor estimado no processo de licitação. 
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Os dados das propostas e respectivos lances encontram-se lavrados no 

Mapa de Apuração. 

Após as negociações da segunda etapa, passou-se para a abertura do 

invólucro contendo a documentação de habilitação do licitante: JERONIMO 

ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 103.495, 

portador do CPF sob o nº 788.875.856-87, com escritório funcional na Rua Barão do 

Monte Alto, nº 125, Sala 104, Bairro Centro, na cidade de Muriaé, Estado de Minas 

Gerais, sendo entregue aos presentes para averiguações e assinaturas. 

Às 09hs20min, o Pregoeiro em decisão, após análise da documentação 

do licitante: JERONIMO ANTONIO DE ALMEIDA, brasileiro, advogado, inscrito na 

OAB/MG sob o nº 103.495, portador do CPF sob o nº 788.875.856-87, com escritório 

funcional na Rua Barão do Monte Alto, nº 125, Sala 104, Bairro Centro, na cidade de 

Muriaé, Estado de Minas Gerais, pela habitação tendo em vista a apresentação de 

todos os documentos requisitados no edital convocatório. 

Em face ao resultado, o Pregoeiro questiona aos presentes sobre a 

interposição de recurso, sendo manifestado pela renuncia nos termos estabelecido 

na Lei Federal 8.666/93 e 10.520/2002. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente sessão deste 

certame, cuja ata vai assinada por todos os presentes. 


