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ATA DE SESSÃO PÚBLICA 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 024/2022 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
Nº MODALIDADE: 015/2022 
 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de contratação de 
empresa especializada para serviços de assessoria técnico-previdenciária. 
 
CREDENCIAMENTO: Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 
08h30min, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, na Prefeitura Municipal 
de Guarani para a realização da licitação na modalidade Pregão, regida pelo Edital 
PREG nº 015/2022, PRC 024/2022, para contratação de empresa para prestação 
de serviços de contratação de empresa especializada para serviços de assessoria 
técnico-previdenciária. Aberta a sessão, às 08h30min foi efetuado o 
credenciamento da seguinte empresa:  
 
ATUALPREV LTDA – ME 
23.274.966/0001-12 
 
FASE DE LANCES: Após, assinados os documentos de credenciamento e todos os 
envelopes em seus fechos, foi aberto o envelope de proposta de preços. A proposta 
foi conferida e assinada, dando início à fase de lances, conforme mapa abaixo.  
 

SERVIÇO VALOR UNITÁRIO FORNECEDOR 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 
Contratação de empresa 
especializada para serviços de 
assessoria técnico-
previdenciária. 

R$ 2.580,00 
ATUALPREV LTDA – ME 

23.274.966/0001-12 

 
HABILITAÇÃO : Após negociação do valor apresentado com o pregoeiro foi aberto 
o envelope de documentação da empresa que apresentou o melhor preço, 
conforme documentos em anexo, restando habilitada.  
 
OCORRÊNCIAS: O Pregoeiro informou ainda, ao participante a importância e a 
necessidade de se obedecer aos prazos solicitados no edital, sob pena de 
desclassificação e penalidades cabíveis no referido ato convocatório e na Lei 
Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, bem como a Lei Federal n.º10.520/2002. 
 
RESULTADO: Sendo assim, posteriormente, os respectivos itens adjudicados da 
seguinte forma: 
 

SERVIÇO VALOR UNITÁRIO FORNECEDOR 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 
Contratação de empresa 

R$ 2.580,00 
ATUALPREV LTDA – ME 

23.274.966/0001-12 
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especializada para serviços de 
assessoria técnico-
previdenciária. 
 
RECURSO: Não houve interesse em interpor recursos, razão pela qual os prazos 
recursais não necessitaram ser abertos. 
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro deu a sessão por 
encerrada, agradecendo a presença de todos e fez lavrar a presente ata, que após 
lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes.  
 

Guarani, 08 de abril de 2022 
 
PREGOEIRO 
 
_____________________________________ 
MÁRCIO COSTA DOS REIS FILHO 
 
 
MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO 
 
_____________________________________ 
AMARILDO LOMBARDI CARIAS 
 
 
_____________________________________ 
CLAYTON PACHECO TRINDADE 
 
 
_____________________________________ 
RENATA SEVERINO DA SILVA ALVES 
 
 
_____________________________________ 
TAMIRES BENTO VENÂNCIO 
 
 
ATUALPREV LTDA – ME - 23.274.966/0001-12 
 
_____________________________________ 
CEZAR DOMINGOS FONTANA 
 


