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ATA DE PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO Nº: 28/2021

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  EMPRESA  ESPECIALIZADA  VISANDO  A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA PEDAGÓGICA E CONSULTORIA EDUCACIONAL

ÀS 08:30 horas do dia 10 de Junho de 2021, na sala da comissão permanente 
de licitações, reuniram-se o Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, e o(s) 
representante(s) da(s) empresa(s) interessada(s) em participar do certame.

Participantes do Pregão:
Empresa: GESTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA
CNPJ: 40.560.673/0001-10
Representante Legal: ELIZABETE FAVARETTO
CPF: 973.659.550-15 

Realizado o credenciamento da(s) empresa(s), procedeu-se a abertura do(s) 
envelope 01 – contendo as propostas de preços. O Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
analisaram a(s) descrição(ões) do(s) item(ns) ofertado(s) pela(s) empresa(s), 
decidindo  pela  classificação  da(s)  proposta(s).  O(s)  representante(s)  da(s) 
empresa(s)  participante(s)  declarou(aram)  que  a(s)  proposta(s)  está(ão) 
plenamente de acordo com o Edital.

As seguinte propostas foram apresentadas:
Item: 1 - 12,0000 SV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GESTARE ASSESSORIA E CONSULTO. = R$ 3.600,0000 

Sessão de Lances:
Item: 1 - 12,0000 SV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
GESTARE ASSESSORIA E CONSULTO. = R$ 3.500,0000 Valor Final 

Procedeu-se a abertura do envelope 02 – contendo a documentação da(s) 
licitante(s) vencedora(s) que foi(ram) analisada(s) pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio. O Pregoeiro decidiu pela habilitação da(s) empresa(s) vencedora(s) do 
certame. Não houve intenção de recurso. Será fornecida uma cópia da presente Ata 
à(s) empresa(s) que solicitar(em).

Observações  do  Pregão:  a  empresa  proponente,  GESTARE  ASSESSORIA  E 
CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA, por ter iniciado suas atividades em janeiro do 
presente  exercício,  fica  desobrigada  à  apresentar  o  documento  constante  na 
alínea “a”  do item 7.1.3. do edital convocatório do presente certame, ou seja, 
“balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis  e  apresentados  na  forma  da  Lei,  que  comprovem  a  boa  situação 
financeira  da Empresa  vedada a  sua substituição  por balancetes  ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado a 
mais de três meses da data de apresentação da proposta”. Solicita-se a mesma 



que, assim que possível, se encontrar-se na condição de CONTRATADA, apresente o 
mesmo.

 
Floriano Peixoto, 10 de Junho de 2021.

___________________________________
Anderson Stempczynski

Pregoeiro

___________________________________
Rosmari Fatima Karpinski

Membro da Comissão

___________________________________
Geisieli Fátima Gallina

Membro da Comissão

___________________________________
GESTARE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA

ELIZABETE FAVARETTO


