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ATA DE REUNIÃO E JULGAMENTO 

As nove horas do dia vinte e seis de junho de 2017, na sala de Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Igarapé - Açu situada na Prefeitura, sito a Av. Barão do Rio Branco, nº3635, Bairro: 

Centro, Município de Igarapé Açu, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de apoio e licitantes presentes  

ao final identificados, para juntos procederem a abertura, análise e julgamento  das propostas 

comerciais e dos documentos de habilitação referentes ao Pregão Presencial SRP n.º 022/2017, 

cujo objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE URNAS 

E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, para atender os benefícios de auxilio funeral da 

Secretaria Municipal de Assistência Social, que estava com data de abertura para o dia 23 de junho de 

2017 ás 09h, porém conforme Decreto Nº0122/20117, o Prefeito Municipal de Igarapé –Açu 

decretou feriado municipal em comemoração ao aniversário do Cônego Antônio Calado Nuniz de 

Almeida e conforme o item 20.8 do edital “...Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a Sessão Pública será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário...”, a 

Pregoeira comunicou aos licitantes que encaminharam o recibo de retirada do edital. No primeiro 

dia útil subsequente ao dia de realização do certame, ou seja, dia vinte e seis de junho de 2017, já 

havia outras duas licitações agendadas para as 09h e ás 15h e a Pregoeira registrou em Ata o 

licitante presente ao certame LAN DE MORAES SERVIÇOS - EPP, inscrita no CNPJ/MF n° 

27.303.952/0001-30 e remarcou o horário de  abertura, análise e julgamento das propostas 

comerciais e dos documentos de habilitação referentes ao Pregão Presencial SRP n.º 022/2017, 

para o dia 26 de junho ás 11h. Como nada mais foi tratado encerra-se a presente Ata às 

09hs:15mints, que vai assinada pela Pregoeira, Equipe de Apoio e licitante presente na ocasião de 

sua emissão em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 

 

 

 

Tatiane Pilonetto                                                                                   

Pregoeira         

 

                                                                                       

Pedro Nunes da Silva                                                              Jocicley Monteiro de Carvalho 

Equipe de Apoio                                                                                     Equipe de Apoio                                                                                                                                          

 

 

Licitante Presente: 

 

 

Elias Rodrigues de Moraes 
LAN DE MORAES SERVIÇOS – EPP 
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